




Instrumente për vendimmarrje të klientëve dhe 
ofruesve të shërbimeve gjatë planifikimit të familjes 
Ky instrument paraqet njërin ndër katër udhëzimet kyçe të OBSH-së për planifikim të familjes në bazë të dëshmive. Përmbajtja profesionale e këtij instrumenti 
është zhvilluar me ndihmën e udhëzimeve ndërkombëtare për planifikim të familjes në bazë të dëshmive, përfshirë edhe Kriteret e përshtatshmërisë mjekësore 
për përdorim të mjeteve kontraceptive (OBSH botimi i tretë, 2004). Rekomandimet e përzgjedhura praktike për përdorim të kontracepsioneve (OBSH, botim i 
dytë, 2005) dhe Bazat  teknologjisë kontraceptive (JHU/CCP 2003) 
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Përdorimi i Instrumentit për vendimmarrje të klientëve dhe ofruesve të shërbimeve 
gjatë planifikimit të familjes  
  
 

Hyrje për ofruesin e shërbimeve 
 Ky flipçart paraqet një vegël për juve dhe për klientin tuaj, që do ta përdorni gjatë këshillimit për planifikim të familjes. Instrumenti 

mund: 
• të ndihmojë klientët në zgjedhjen dhe përdorimin  metodës për planifikim të familjes, e cila më së shumti iu përshtatet atyre; 
• ju ofron informacion bazë, që ju nevojitet për të shfaqur klientëve tuaj kujdes shumë cilësor për planifikim të familjes; 
• ju ndihmon të këshilloheni me klientë në mënyrë më efektive. 

Rreth këtij instrumenti  
•Pjesa e parë, e mbuluar anash me tabe, iu ndihmon klientëve të rinj të marrin 
vendime në lidhje me metodën e planifikimit të familjes dhe ndihmon në 
përmbushjen e nevojave të ndryshme të klientëve që vijnë përsëri. Këshillimi 
zakonisht fillon me njërin nga tabet anësore.   
• Pjesa e metodës, me tabe në fund, ofron informacione për juve dhe klientët 
tuaj për çdo metodë të planifikimit të familjes. Ky informacioni mund të 
ndihmojë në konfirmimin e zgjedhjes së klientit dhe ndihmon në përdorimin e 
drejtë të metodës. Secila metodë përfshin informacione, për atë se kush mund 
e kush nuk mund ta përdorë atë, ofron informacione për efektet anësore të 
saj, për mënyrën e përdorimit, kur të fillohet dhe çka të mbahet mend për atë 
metodë.. 
• Pjesa me shtojca, tabi i fundit, ofron më shumë këshilla dhe ndihmë, të cilët 
mund t’i përdorni sipas nevojave, madje edhe fletët referuese të temave për 
shëndetin seksual dhe reproduktiv. 

Parimet e “Instrumentit për vendimmarrje” 
1. Klienti i merr vendimet. 
2. Ofruesi i shërbimeve i ndihmon klientit në shqyrtimin e mundësive dhe 
marrjen e vendimeve më të volitshme për veten. 
3. Gjithnjë, kur është e mundshme respektohen dëshirat e klientit. 
4. Ofruesi i shërbimeve përgjigjet në pohimet, pyetjet dhe nevojat e 
klientit 
5. Ofruesi i shërbimeve dëgjon se çka thotë klienti, me qëllim që të 
dijë çka të bëjë më tej 
 

Ndihma e klientëve me nevoja të ndryshme 
Në pjesën e përparme ka tabe të ndryshme për klientët me nevoja të 
ndryshme (shihni po ashtu edhe grafikun e dhënë më poshtë): 
•Tabi për Zgjedhjen e metodës: Klientëve të rinj mund t’u nevojitet 
ndihmë në përzgjedhjen e metodës, që më së shumti iu përgjigjet 
nevojave të tyre. Ky tab do t’u ndihmojë të flisni për ato nevoja dhe t’i 
ndihmoni klientit të bëjë përzgjedhje të shëndoshë. 
• Tabi për Mbrojtje të dyfishtë: Të gjithë klientët do të duhet ta shqyrtojnë 
mbrojtjen e dyfishtë – mbrojtje nga sëmundje seksualisht të 
transmetueshme (SST), përshirë edhe HIV/SIDA dhe për mbrojtje nga 
shtatzënia. SST-ja dhe HIV/SIDA paraqesin problem, që gjithnjë është në 
rritje, andaj klientët do të duhet ta kuptojnë rrezikun dhe të vendosin sesi 
të mbrohen. Në fillim SST-ja mund të duket si gjë e vështirë për diskutim, 
por në fakt pjesa më e madhe e klientëve i përshëndesin diskutimet e tilla. 
Mendoni sesi ta paraqisni temën pa mos shprehur mospranim. 
• Tabi për Nevoja të posaçme: Klientët me nevoja të posaçme përfshijnë 
klientë më të rinj, klientë më të vjetër, gratë shtatzëna/gratë pas lindjes, 
gratë pas abortit, klientët që jetojnë me HIV/SIDA dhe klientët që 
dëshirojnë të ngelin shtatzënë. Këta klientë mund të kenë nevoja konkrete 
për planifikim të familjes ose nevoja për këshilla dhe konsultime të 
posaçme. 
• Tabi për Klientë që vijnë përsëri: Klientët që vijnë përsëri në klinikë mund 
të kenë probleme me metodën që kanë përzgjedhur, mund të kenë pyetje, 
ose thjesht kanë nevojë më shumë të furnizohen me pajisjet e nevojshme 
për përdorim të metodës. Ky tab mund t’u ndihmojë t’iu qaseni nevojave 
të tyre.  
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Përdorimi i instrumentit me tipa 
të ndryshëm të klientëve  
 Këtu është dhënë një rezyme e  hapave kyçe, të 
cilat zakonisht i ndiqni me tipat e ndryshme të 
klientëve për planifikim të familjes.  
Filloni këtu :  
 Tabi  Tabi  

 
Mbrojtja e 
dyfishtë    
(për klientët, që 
kanë nevojë për 
mbrojte nga SST-
të) 

Pyeteni klientin: A e 
keni ndërmend 
ndonjë metodë?  

Diskutoni mundësinë 
për mbrojtje të 
dyfishtë 

Tabi  
 Shprehni mirëseardhje klientit 

Merrni vesh për arsyen e vizitës 
Kaloni në tabin e duhur 

Tabi  
 Klientë me nevoja 

të posaçme 
 

Kaloni në faqen 
përkatëse në pjesën : 
•  Klient më i ri 
•  Klient më i vjetër 
•  Pas lindjes/klientë 
shtatzënë 
•  Klient pas abortit 
•  Klient që jeton me 
HIV/SIDA 
•  Kliente që dëshiron 
të ngel shtatzënë  
 
  
 

Tab i Tabi  
  

Klientë që vijën përsëri 
 
 

Nuk ka problem 
me metodën 
 

Nëse e ke 
ndërmend 
ndonjë metodë: 
Kontrolloni nëse 
metoda iu 
përshtatet 
nevojave dhe 
gjendjes 
shëndetësore. 

Tabet e metodave 
 

Nëse ka nevojë 
ndihmoni klientit ta 
shqyrtojë rrezikun. 
Kontrolloni nëse 
opsioni i zgjedhur 
është i përshtatshëm 

Ndihmë për kontroll 
të efekteve anësore 
.  
 

Kontrolloni gjendjet e 
reja shëndetësore.  
Kontrolloni nëse ka 
nevojë për mbrojtje 
nga SST-të 
.  
 

Ndërrimi i metodës 
Kaloni në tabin 
Zgjedhja e metodës 
(anash) ose në tabin 
e metodës (poshtë) 
 

Vërejtje: Disa 
pjesë, nuk i 
kanë gjithë 
këta faqe 

Kontrollim dhe 
informacione për zgjedhje 

Ofroni  
metodën  
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Zgjedhja e metodës 
(për klientë të rinj) 
 

Nëse nuk  ka 
ndërmend ndonjë 
metodë: 
Diskutoni për nevojat 
dhe situatën dhe 
rishikoni opsionet, që 
ofrojnë metodat. 
Shqyrtojeni nevojën 
për mbrojte të 
dyfishtë. 

Pyetni cilën metodë e përdor 
klient 
Kaloni në faqen. Klientët që 
kthehen përsëri 

Ka problem me 
metodën 
 

Kontracepsioni 
emergjent 
(tab me metodën) 
 Klienti ka pasur 
marrëdhënie 
seksuale të 
pambrojtura,  
nevojitet 
kontracepsion 
emergjent 

Kriteret e 
përshtatshmërisë 
mjekësore 

Efekte të 
mundshme 
anësore 

Si të 
përdoret 

Kur të 
fillohet 

Çka të 
mbahet mend 



Përgatitja për përdorim të këtij instrumenti  
 • Studimi i këtij instrumenti do t’u ndihmojë të njoftoheni me mënyrën sesi 
funksionon ai dhe çfarë informacione gjenden në të. Përdorimi i flipçartit do të 
bëhet i lehtë dhe praktik.  
  
• Nëse ky është shembull i juaj personal, ndoshta do të dëshironi të shkruani në të, 
duke shtuar gjëra që duhet thënë ose përkujtues tjerë. 
  
• Ky udhëzues i përfshin vetëm pikat kryesore. Kur bisedoni me klientë, mund të 
shtoni informacione dhe të tregoni më tepër për punën, duke i përmbushur nevojat 
dhe interesat e klientit.  
  
• Disa fjalë dhe ilustrime në fletët e klientëve mund të mos jenë të zbatueshme në 
programin tuaj. Ato mund t’i mbuloni ose t’i shlyeni. Për shembull, mund të mos 
haset në rastin tuaj ndonjë metodë për planifikim të familjes të dhënë me ilustrime. 
  
• Ndoshta edhe duhet të përdorni fjalë tuaja. Në përgjithësi, nuk synohet që teksti 
t’i lexohet klientit. Pasi t’u bëhet i njohur ky udhëzues, vetëm me një shikim do t’u 
kujtohen informacionet kyçe dhe hapat e mëtejme. Mos u mundoni t’i lexoni 
shkronjat e imta derisa jepni këshilla. 
  
• Sidoqoftë, mund të dëshironi të theksoni, lexoni dhe bisedoni për ndonjë pikë 
kyçe në faqet, që iu dedikohen klientëve. Nëse klienti nuk mund të lexojë mirë, 
ndoshta do të duhet të lexoni më tepër. Bëni me shenjë drejt ilustrimeve, nëse  një 
gjë e tillë ndihmon 

Ilustrime për këshillim  
Në shumë faqe janë dhënë ilustrime të vogla (simbole). Ato do t’ua 
përkujtojnë sjelljen e mirë gjatë këshillimit, sepse vërtetë sjellja e mirë 
është shumë e rëndësishme në ato çaste. Ja ilustrimet:  
 

Dëgjo me 
vëmendje 

Si të përdoret ky instrument me Klientët  
• Instrumenti qëndron mbi tavolinë, ndërsa ju me klientin tuaj do të mund t’i 
shikoni fletët në të dy anët. Faqja juaj i paraqet fjalët e njëjta, të cilat i shikon 
klienti, por jo edhe ilustrimet. Për dallim nga faqja, të cilën e shikon klienti, në 
faqen që e shihni ju ka më shumë informacione dhe sugjerime për juve. 
  
• Vendoseni instrumentin në një vend, të cilin klienti 
 do të mund ta shikoje lehtë. Orvatuni të mos e  
vendosni flipçartin drejtpërsëdrejti  ndërmjet jush  
dhe klientit. Mund ta vendosni anash ose  në 
 një pozitë që të dy të mund të shikoni në 
 faqen e  dedikuar për klientin.  
  
• Tregoni klientit për instrumentin. Shpjegoni se 
 ai do të ndihmojë gjatë përmbushjes së nevojave të  
tij dhe të saj. 
  
• Për secilin klient, filloni me Faqen e mirëseardhjes, e cila fillon pas hyrjes. Pasi 
ta përshëndesni klientin, kaloni në faqen tjetër dhe pyetni atë sesi mund t’i 
ndihmoni. Përgjigja e tij zakonisht do t’u drejtojë në ndonjë nga tabet me 
metodat kontraceptive të pjesës së poshtme.   
  
• Për përdorim të tabeve, vendoseni gishtin në tab dhe kaloni në faqen nën 
tabin. Pastaj shfletoni të gjitha faqet. Mos e kapërceni faqen në të cilën gjendet 
tabi. 
  
• Çdo faqe paraqet për klientit pyetje ose temë të rëndësishme. Zakonisht për 
përdorim të drejtë të këtij instrumenti, nevojiten përgjigjet ose informacionet e 
klientit para se të kalohet në faqen tjerë. Këtë fakt mund t’ia tregoni klientit, në 
mënyrë që të kuptojë se pjesëmarrja e tij është e rëndësishme. Diagrami i dhënë 
më poshtë (faqja iv) tregon për mënyrën sesi të përdoren faqet e ofruesit të 
shërbimeve. 

Shih a ke 
kuptuar 

Ofro 
mbështetje 

Pyet nëse klienti ka  
ndonjë pyetje 
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Si të përdoren faqet e ofruesve të shërbimeve  

Ana tjetër e kësaj faqe paraqet faqen e parë  të klientit. Ju lusim të kaloni në faqen tjetër 
 për Mirëseardhje  

Ilustrimi: Përkujtues 
për praktikë të mirë 
të këshillimit 

Informacione për 
ofruesin e shërbimeve 
(tabelat e kaltra): 
Pyetjet, frazat, 
procedurat, 
informacionet  e 
propozuara për udhëzim 
të mëtejmë 

 

“Fjalë të 
sugjeruara, që 
mund t’u 
nevojiten.”  

 Shikoni këtu për 
hapin vijues në bazë 
të deklaratave të 
klientëve.  

 Shikoni këtu që 
tani të përkujtoheni 
për pikën kryesore. 

 Shikoni këtu. Nëse 
ka nevojë diskutoni këto 
pika me klientët. 

Tabelat  e kaltra në anën 
e djathtë kanë më 
shumë informacione dhe 
sugjerime. 

Pamja e klientit, gjatë marrjes së 
vendimit: Kjo pamje ju përkujton se 
klienti duhet të vendos ose të thotë se 
çka preferon para se të shkojë më tej. 

Shënimi i numrit të faqeve: 
Të gjitha pjesët me tabe janë dhënë me numra të 
veçantë, me shkronjë ose shkronja për ta shënuar 
pjesën përkatëse. Për shembull, T3 është pjesë për 
përdorimin e tabletave, faqja 3. 

iv 

Tregon se cila pjesë e metodave ka të bëjë me ju. 

↓ 



Mirëserdhët 
Me ndihmë e këtij flipçartit do të 

mund t’u ndihmojmë: 

• ta zgjedhni dhe përdorni metodën 

• ta zgjidhni problemin 

• të merrni informacione të sakta 

Ju lutem më tregoni për: 
• veten tuaj 
• nevojat tuaja 
• pyetjet që dëshironi t’i 

parashtroni  
Ne ju garantojmë privatësi 
dhe ruajtje të sekretit tuaj 



Mirëserdhët 
• Përshëndeteni klientin me ngrohtësi dhe respekt. 
• Falënderojuni klientit për prezencën. 
• Bëni me shenjë kah flipçarti. Shpjegoni se do t’u 

ndihmojë juve dhe klientit 

• Nxiteni klientin të flasë dhe të parashtrojë pyetje. 

• Qartësoni se dëshironi ta dëgjoni. 

• Shpjegoni se klienti duhet të flasë haptas, që të mund 
t’i ndihmoni. 

Kur klienti të ndjehet i rehatshëm dhe i gatshëm për të biseduar, kaloni 
në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

Me ndihmë e këtij flipçartit do të mund t’u 
ndihmojmë: 

• ta zgjedhni dhe përdorni metodën 

• ta zgjidhni problemin 

• të merrni informacione të sakta 

Ju lutem më tregoni për: 

• veten tuaj 

• nevojat tuaja 

• pyetjet që dëshironi t’i parashtroni  
• A siguron privatësi hapësira në të cilën zhvillohet 

biseda? 
• Shpjegoni se takimi do të jetë i besueshëm: 
“Atë që do ta tregoni, nuk do t’u përcillet të tjerëve.”  

Ne ju garantojmë privatësi dhe ruajtje 
të sekretit tuaj 

M1 

 
 



Si mund t’ju ndihmoj sot? 
• Për momentin a përdorni ndonjë 

metodën për planifikim të familjes? 

• Zgjedhni metodën? 

• Pyetje ose probleme në lidhje me 
metodën? 

• Shqetësimi nga sëmundjet  seksualisht 
të transmetueshme (SST) ose 
HIV/SIDA? 

• Brengoseni se ndoshta jeni shtatzënë? 

• Nevoja tjera? 



• Për momentin a përdorni ndonjë metodë për planifikim të familjes? 
Kaloni në tabin ngjyrë vjollce për klientin që kthehet përsëri(fq. KKP1) 

  Zgjedheni 
këtë hap në 
bazë të 
qëllimit të 
klientit: 

• Klienti i ri e zgjedh një metodë? 
Kaloni në tabin  e gjelbër për zgjedhje të metodës (faqe. ZM 1). 

Si mund t’ju ndihmoj sot? 

• Shqetësimi nga sëmundjet seksualisht të transetueshme (SST) ose HIV/ 
SIDA? Kaloni në tabin ngjyrë rozë për Mbrojte të dyfishtë (fq. MD1). 

• Pyetje ose probleme në lidhje me metodën? 
Kaloni në tabin ngjyrë vjollce për klientin që kthehet përsëri (fq. KKP1)  

    ose në tabin për metodën specifike të dhënë më poshtë. 
. 

• Klientë me nevoja të posaçme?.Disa klientëve mund t’u nevojiten 
këshilla të posaçme ose kanë shqetësime të veçanta. Kaloni në tabin me 
ngjyrë blu të hapur (faqja NP1) për: 
      - Klientë më të rinj 

- Klientë më të vjetër 
- Kliente shtatzënë/pas lindjes 
- Kliente pas abortit  
- Kliente, të cilat jetojnë me HIV/SIDË 
- Kliente  që dëshirojnë të ngelin shtatzënë 

• Brengoseni se ndoshta jeni shtatzënë? Ofroni këshillë dhe mbështetje, bëni test për 
shtatzëni dhe nëse ka nevojë bisedoni edhe për opinionin e saj. Për kontracepsion 
emergjent kaloni në tabin KE. 

Në fillim përmbushni nevojat e klientit. 

Pasi ta tregojë klienti shkakun e ardhjes, kalonin në ndonjë tab. 

• Nevoja tjera? Ofroni këshilla dhe mbështetje. Nëse ka nevojë jepni 
udhëzime. Shtojcat mund të ndihmojnë për nevoja tjera. Hapi vijues: 

M2 



A ju bie ndërmend ndonjë metodë? 
Nëse po, atëherë le të flasim pak për atë sesi 
do të mund t’ju përshtatet juve 

•Çka ju pëlqen nga ajo metodë? 

•Çka keni dëgjuar për të? 

Nëse nuk keni përzgjedhur ndonjë metodë, ne 
do të mund të gjejmë një metodë adekuate për 
ju 

Me rëndësi gjatë 
përzgjedhjes së metodës: 

A keni nevojë për mbrojte 
nga sëmundje seksualisht të 
transmetueshme(SST) ose 

HIV/SIDA? 



     A ju bie ndërmend ndonjë metodë? 
Zgjedhja e metodës: 

Metoda që të bie 
ndërmend   

Hapi tjetër: 

Nëse po, atëherë le të flasim pak për atë sesi 
do të mund t’ju përshtatet juve 

Kontrolloni, nëse klienti i kupton metodat: 
• Çka di klienti për metodën dhe a ka nevojë për më shumë 

informacione 
• Nëse përgjigjet e klientit sugjerojnë keqkuptime ose 

informacione jo të sakta, atëherë bisedoni me të dhe 
qartësojani dilemën 

Parashtroni pyetje, që të shihni nëse metoda i përshtatet 
klientit. Për shembull: 

• “A ju kujtohet çdo ditë të merrni tableta” 
• “A mund të vini për injeksione?” 

• Shpjegoni, që secili duhet ta shqyrtojë mbrojtjen nga 
shtatzënia SST-të dhe HIV/SIDA 

• Nxiteni klientin të flet haptas për gjendjen e tij, lidhjen dhe 
sjelljen seksuale 

  Nëse klienti ka nevojë për mbrojtje ose nuk është i sigurt, 
kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë 

Kontrolloni nëse klienti dëshiron të mësojë për metoda tjera. 

Për mbrojtje nga HIV/SIDA kaloni 
në tabin Mbrojtja e dyfishtë 

Me rëndësi gjatë 
përzgjedhjes së metodës: A 
keni nevojë për mbrojte nga 

sëmundje seksualisht të 
transmetueshme (SST) ose 

HIV/SIDA? 

Nëse nuk keni ndërmend ndonjë metodë 
ose nëse metoda nuk i përshtatet klientit, 

kaloni në faqen tjetër 

 

Për bisedë më të detajuar rreth 
metodës, kaloni në tabin e 

metodës 

• Çka ju pëlqen nga ajo metodë? 
• Çka keni dëgjuar për të? 

Nëse nuk keni përzgjedhur ndonjë metodë, 
ne do të mund të gjejmë një metodë 
adekuate për ju 

Përdoreni këtë faqe për klientin, që e ka ndërmend ndonjë 
metodë, që të provoni nëse i përshtatet nevojave të tij/saj 

ZM 
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   Nëse nuk ju bie ndërmend ndonjë metodë, 
atëherë mund të flasim për: 

• Përvojat tua për planifikimin e familjes 
• Çka keni dëgjuar në lidhje me metodat për 

planifikim të familjes 
• Planet tuaja për të pasur fëmijë 
• Mbrojtjen nga sëmundje seksualisht të 

transmetueshme (SST) ose HIV SIDA 
• Qëndrimet e partnerit ose familjes suaj 
• Nevojat dhe interesat tjera 

Tani mund të gjeni një  
metodë adekuate për ju 

Tani le të flasim sesi 
metoda mund t’i 

përmbush nevojat tuaja  



                Tani mund të gjeni një metodë adekuate për ju 

   Nëse nuk ju bie ndërmend ndonjë 
metodë, atëherë mund të flasim për: 

• Përvojat tua për planifikimin e familjes 

• Çka keni dëgjuar në lidhje me metodat për 
planifikim të familjes 

• Planet tuaja për të pasur fëmijë 

• Mbrojtjen nga sëmundje seksualisht të 
transmetueshme (SST) ose HIV SIDA 

• Qëndrimet e partnerit ose familjes suaj 

• Nevojat dhe interesat tjera  

Hapi vijues: 

Kaloni në faqen tjetër për të biseduar rreth metodave të përshtatshme për klientin  

   Ndihma e klientit, që nuk është përcaktuar për metodë të merr 
vendim: 

• Përdoreni këtë faqe, që t’i ndihmoni klientit të mendojë rreth gjendjes 
dhe jetës së tij dhe për atë që është më e rëndësishme te metoda. 

• Bisedoni për disa nga temat e dhënë majtas, që të mund t’i ndihmoni 
klientit të shqyrtojë metoda të ndryshme. Ju mund t’’i thoni: 

 “Ja disa gjëra që duhet të shqyrtohen gjatë zgjedhjes së metodës 
për planifikim të familjes” 

“Çka është më e rëndësishme për ju?” 
“Zgjedhja është e juaj. Dëshiroj të jeni të kënaqur me zgjedhjen.” 

Zgjedhja e 
metodës: 

Asnjë metodë nuk ju 
bie ndërmend  

• Shpjegoni, që secili duhet ta shqyrtojë mbrojtjen nga 
shtatzënia SST-të dhe HIV/SIDA 

• Nxiteni klientin të flet haptas për gjendjen e tij, lidhjen dhe 
sjelljen seksuale 

   Nëse klienti ka nevojë për mbrojtje ose nuk është i sigurt, 
kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. 

• Mund të ndihmojë tabi ose Shtojcat për nevojat e posaçme  

ZM 
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Më efektive dhe asgjë për të 
mbajtur mend  

Shumë efektive, por duhet të 
përdoren me vëmendje.  

Më pak efekte anësore; 

Mjaft efektive, por duhet 
të përdoren me 

vëmendje.  

Më shumë efekte anësore 

Tableta Injeksione 

Metoda në bazë 
të njohjes së 

ditëve të 
fertilitetit 

Metoda 
vagjinale 

Prezervativë 
për meshkuj 
dhe femra 

ME RËNDËSI! 

Vetëm prezervativët 
mbrojnë nga 
shtatzënia dhe  
SST/HIVSIDA 

Më pak efekte anësore, të 
përhershme;  

Më shumë efekte anësore 

Implantet 

PIU 

 (Spiralja) 

Më pak efekte anësore; 

MAL 

Sterilizimi i  
femrave  Vazektomia 

Krahasimi i metodave 



Krahasimi i metodave Zgjedhja e 
metodës: 

Hapi tjetër: 

• Përdorni këtë faqe për t’i ndihmuar klientit për krahasim të metodave dhe 
për ngushtim të zgjedhjes. 

Nëse klienti e ka vështirë të bëjë zgjedhje:  
• Merrni vesh se çka i nevojitet klientit: A duhet të bisedojë me         partnerin? A 

ka nevojë për më shumë informacione? Të flasë                  me klientin? Të 
mendojë më tepër? 

• Shpjegoni klientëve se mund të përdorin ndonjë metodë për disa javë ose disa 
muaj, që të shohin nëse iu pëlqen (përveç sterilizimit, vazektomisë dhe 
implantet). 

Për bisedë më të detajuar rreth 
metodës,kaloni në tabin e metodës 

Për më shumë informacione rreth implementimit të 
metodave, shihni shtojcat 2 dhe 3 

Shqyrtime efektive: 
• Efikasiteti: Varet nga kontributi i klientit dhe nevoja, që ai të mbajë mend. Metodat 

më efektive nuk kërkojnë përsëritje të veprimeve. Ju mund ta pyesni: 
   “Sa është me rëndësi për ju, që tani të mos ngelni shtatzënë?” 
   “A mendoni se mund të përdorni metodë, që kërkon veprime të përsëritura (siç 

është marrja e tabletave ose injeksioneve?”   
• Efektet anësore: Efektet anësore të metodave hormonale (tableta, injeksione dhe 

implante) janë të zakonshme në fillim, por mund të zhduken pas disa muajve. 
Disa grave iu pengon spiralja. Bisedoni sesi do të ndjehej klienti, p.sh.: 

“Si do të ndjeheshit nëse do t’ju ndryshohej cikli mujor,  
për shkak të përdorimit të metodës?” 

• Të përhershme, afatshkurtra dhe afatgjate: Sterilizimi dhe vazektomia janë të 
përhershme. Spiralja dhe implantet mund të qëndrojnë shumë vite. 

• Mbrojtja nga HIV? SIDA dhe SST: Prezervativi është metoda e vetme, që mbron 
nga SST-të. Për të ndihmuar klientin në shqyrtimin e opsioneve dhe rreziqeve 
kaloni në faqen tjetër. 

Për mbrojtje nga HIV/SIDA  
kaloni në faqen tjetër ZM 
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             Forma 
   tjera të 

       sigurta të 
       intimitetit 

 

     Cilado metodë 
 për planifikim  

të familjes ME 
partner të 

painfektuar 

Prezervativë dhe  
Metoda tjetër për 

 planifikim të familjes 

DHE 

p.sh. 

  Prezervativi  

Prezervativi për 
meshkuj 

Prezervativi 
për femra ose 

Disa opsione tjera:  

Opsione për planifikim të familjes 

Dhe për mbrojtje shtesë 
nga SST/HIV/SIDA 
Reduktimi i  
numrit të  
Partnerëve 
 seksual; një 
 partner i painfektuar 
është më sigurt 

   

  Prolongimi 
ose 

abstenimi 
nga seksi 

Mënyra e shmangies së  
shtatzënisë dhe SST/HIV/SIDA 

Ju mund të 
vendosni 



∗ Çka është “partneri i painfektuar” 

Klientët patjetër duhet të dallojnë             
nëse partneri i tyre seksual mund të ketë 
SST ose HIV. Kaloni në faqen tjetër. 

Për cilin opsion klienti dëshiron të bisedojë më tepër? 

Mënyra e shmangies së  
shtatzënisë dhe SST/HIV/SIDA 

Hapeni dhe zhvillojeni temën për SST dhe HIV/SIDA me butësi dhe sinqeritet: 
• “Meqenëse SST-të dhe HIV/SIDA janë probleme, që po përhapen gjithnjë e më 

shumë, të gjithë duhet të zgjedhim mënyra, që ta mbrojmë veten dhe familjen.” 
• Nëse ka nevojë shpjegoni për HIV/SIDA dhe SST (shihni Shtojcën 8), së bashku me 

pasojat e mundshme (siç është dhimbja, infertiliteti, sëmundja e rrezikshme për jetën). 
• “Pavarësisht nëse mendon për të ose jo, secili ose rrezikon ose mbrohet.          

Dua t’u ndihmojë të bëni përzgjedhje të shëndoshë.  

Nëse klienti ka nevojë për ndihmë, 
kalonin në faqen tjetër. 

Mbrojtja e 
dyfishtë 

Hapi tjetër: 

MD 
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Shpjegoni mundësitë për sigurim të dyfishtë: 
 
 Prezervativët mund të jenë shumë efektivë për planifikim të familjes, nëse përdoren 

me përpikëri dhe në mënyrë konzistente, por edhe janë metoda e vetëm që mbron 
nga SST/HIV/SIDA. 
 Përdorimi i prezervativëve dhe metodave tjera për planifikim të familjes, ofron 

mbrojtje më të madhe nga shtatzënia, sesa vetëm përdorimi i prezervativëve. 
 Mund të përdoret cilado metodë, nëse ju dhe partneri juaj nuk jeni të infektuar 
 Ekziston intimiteti seksual, që mund të jetë i kënaqshëm, por edhe të mos përhapen 

SST ose HIV/SIDA. Për mbrojtje më të mirë nuk duhet pasur kontakt me spermën 
dhe sekretin vaginal të partneres. Shmanguni seksit të pambrojtur anal dhe oral. 
 Prolongimi ose shmangia e aktivitetit seksual (abstenimi) mund të jetë zgjedhje e 

mirë e adoleshentëve ose të  të rriturve të pamartuar. 
    Nëse një klient e zgjedh opsionin 4 dhe 5, këshillojeni se ka nevojë të mbrohet, nëse 

vendos të bëjë marrëdhënie intime: “Gjithnjë mbani prezervativ me vetë, në qoftë se 
ju nevojiten.”  

Për përdorim të tanishëm të 
prezervativëve, kaloni në tabin për 

prezervativë. 

Për të biseduar rreth metodave 
tjera, kaloni në tabin përkatës.  

∗ 

 
 

 



• Disa situata janë më të rrezikshme se situatat tjera – siç është 
pasja e më shumë se një partneri seksual 

• Shpeshherë mund të dini nëse ju ose partneri juaj keni SST ose 
HIV 

• Personi me HIV mund të duket dhe të ndjehet normal 

• Nëse nuk jeni të sigurt në lidhje me infeksionin, atëherë mund të 
bëni teste  

       Për MESHKUJ          Për FEMRA 

Le ta shqyrtojmë rrezikun tuaj 

• Dhembje ose 
djegie, kur urinoni 

• Varra në ose rreth 
vaginës 

• Varra të 
hapura rreth 
organeve 
gjenitale • Sekret 

nga 
penisi 

Disa SST kanë shenja dhe simptoma: 

• Dhembje në pjesën e 
poshtme të stomakut 

A dëshironi të 
testoheni për 

HIV 



           Le ta shqyrtojmë rrezikun tuaj 
• A mund t’u tregoni klientëve se cilat situata janë të rrezikshme. Pastaj lutni të 

mendojnë për lidhjet e tyre seksuale, që t’u ndihmoni ta vlerësojnë rrezikun. 
Ofroni bisedë. (Shih Shtojcën 12 për bisedë rreth seksit.) 

Situatat e rrezikut përfshijnë: 
• Seks me më shumë se një partner pa përdorim të përhershëm të prezervativit 
• Seks me partner, i cili ndoshta bën seks me tjerë 
• Seks për të holla, ushqim, ose për pagesa tjera 
• Seks me partner të ri, i cili nuk përdorë çdoherë prezervativ 
• Ka bashkëshort, i cili herë pas herë shkon në udhëtime pune dhe kthehet 
• Jeton në mjedis, në të cilin në përmasa të mëdha është përhapur HIV-i dhe 

SST-të 
• Adoleshentët mund të jenë në rrezik më të madh 

• Disa situata janë më të rrezikshme se 
situatat tjera – siç pasja e më shumë se 
një partneri seksual 

Disa SST kanë shenja dhe simptoma: 
Për FEMRA 
• Dhembje në pjesën e poshtme të stomakut 
• Varra në ose rreth vaginës 
Për  MESHKUJ 
• Sekret nga penisi 
• Varra të hapura rreth organeve gjenitale 
• Dhembje ose djegie, kur urinoni? 

Mbrojtja e 
dyfishtë 

• Shpeshherë mund të dini nëse ju ose 
partneri juaj keni SST ose HIV 

Diagnostikimi i SST-ve: 
• Shumë SST nuk shkaktojnë te gratë shenja ose simptoma të dukshme (siç janë dhënë 

në anën e majtë)  
• Disa shenja të dukshme rreth organeve gjenitale mund të mos jenë të shkaktuara nga 

SST-të. Sekreti anormal vaginal dhe të kruarit shpesh mund të jenë rezultat të 
infeksioneve, që nuk janë seksualisht të transmetueshme. 

• Nëse klienti dyshon se ai/ajo ose partneri kanë SST: diagnostikojeni dhe kurojeni atë, 
ose jepni udhëzim  

Testim për HIV dhe këshillim: 
• Shumë persona nuk janë të vetëdijshëm se janë të infektuar. Testimi i gjakut është 

mënyra e vetme e sigurt për të kuptuar. Testet e shpejta për HIV janë të lira, të lehta 
dhe të sigurta. Rezultatet pozitive duhet të vërtetohen para se të jepet diagnozë ose të 
këshillohet klienti. 

• Nëse klienti dëshiron test për HIV, testojeni ose jepni udhëzim për test dhe këshillojeni 
   Për më shumë informacione lidhur me testimin për HIV dhe këshillimin, 

shihni Shtojcën 8  

• Personi me HIV mund të duket dhe të 
ndjehet normal 

• Nëse nuk jeni të sigurt në lidhje me 
infeksionin, atëherë mund të bëni teste  

Nëse klienti dëshiron të testohet për HIV, 
këshillojeni ose jepni udhëzim 

Kur të kuptojë klienti rrezikun nga SST-të dhe zgjedhjen për 
mbrojtje të dyfishtë, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

MD 
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Ju mund të zgjedhni  
si ta mbroni veten 

Ju lusim të mendoni për: 

• Atë që më së shumti ju përshtatet 
për planifikim të familjes dhe 
mbrojtje nga SST/HIV/SIDA? 

• A do të pajtohet partneri? 

• Çka nëse nuk mund t’i përmbaheni 
zgjedhjes së parë?  

 

 
 

 
 
 

      
OR AND 

   

  



Ju mund të zgjedhni  
si ta mbroni veten 

Hapi vijues: 

Mbrojtja e 
dyfishtë 

• P.sh. nëse klienti përzgjedh prezervativë, a mund çifti të abstenojë, 
nëse nuk kanë prezervativë 

• Ndihmoni klientin të përcaktohet se cila nga pesë zgjedhjet do t’i 
përshtatet më së miri 

• Shpjegoni se është shumë e rëndësishme për klientët të diskutojnë 
mbrojtjen e dyfishtë dhe vendimet për planifikim të familjes me 
partnerin e tyre. 

   “A mund të flasësh me partnerin tënd për këtë gjë?” 
   Shtojca 9 ka këshilla për t’iu ndihmuar klientëve gjatë bisedës me 

partnerët 
• Ftojeni klientin ta sjell partnerin në klinikë për të diskutuar rreth 

mundësive dhe zgjedhjeve 
• Klienti që ka ndërmend metodën për planifikim të familjes, diskutoni 

si të funksionojë zgjedhja për mbrojtje të dyfishtë me metodën: Për 
shembull, PIU nuk do t’u ndihmojë nga SST-të ose HIV/SIDA. A do të 
pranonte partneri juaj të përdorë prezervativë? Ose a do të jeni ju 
dhe partneri juaj besnik ndaj njëri tjetrit?” 

• A do të pajtohet partneri? 

• Çka nëse nuk mund t’i 
përmbaheni zgjedhjes së parë?  

Ju lusim të mendoni për: 

• Atë që më së shumti ju përshtatet 
për planifikim të familjes dhe 
mbrojtje nga SST/HIV/SIDA? 

Për të diskutuar tani përdorimin e prezervativëve, 
kaloni në tabin prezervativë. 

Për të diskutuar tani ndonjë metodë 
tjetër, kaloni në tabin përkatës MD 
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           Klientë me nevoja të posaçme 

Hapi tjetër: 

Këto faqe u ndihmojnë klientëve, të cilët kanë nevojë për këshillim dhe 
këshilla të posaçme 
 

Nevoja të 
posaçme 

Kaloni në faqen e duhur të kësaj pjese 

• Klientët më të rinj ....... kaloni në faqen tjetër (faqja NP2) 
• Klientët më të vjetër ....... kaloni në faqen tjetër (faqja NP3) 
• Klientë shtatzënë/paslindjes .. kaloni në faqen tjetër (faqja NP4) 
• Klientet pas abortit....... kaloni në faqen tjetër (faqja NP5) 
• Klientët, që jetojnë me HIV/SIDA. kaloni në faqen tjetër (faqja NP6) 
• Klientet, që dëshirojnë të ngelin shtatzënë .. kaloni në faqen tjetër (faqja 

NP7) 

NP 
1 

 
  



Si mund të ndihmoj 

Gjithçka, që dëshironi të diskutoni? 

Për shembull:  
•A do të kuptojnë prindërit ose partneri  

•Nevojitet kontracepsion? 

•Shqetësimet nga HIV/SIDA? 

•Probleme me partnerin 

•Shtatzënia? 

•Në lidhje me seksin? 

•Në lidhje me trupin? 
Këtu gjithnjë jeni  
të mirëseardhur  



Gjithçka, që dëshironi të diskutoni? 

Për shembull:  
•A do të kuptojnë prindërit ose 
partneri  
•Nevojitet kontracepsion? 
•Shqetësimet nga HIV/SIDA? 
•Probleme me partnerin 
•Shtatzënia? 
•Në lidhje me seksin? 
•Në lidhje me trupin?  

Klientët më të rinj mund të jenë në rrezik nga SST/HIV infeksionet: 
• Shpjegoni rreziqet nga SIDA dhe SST-të dhe nxitni për përdorim të vazhdueshëm dhe të drejtë të 

PREZERVATIVËVE    
• Diskutoni për mënyra tjera të mbrojtjes (shih Tabin Mbrojtja e dyfishtë) 

-abstenimi (së bashku me shmangien ose prolongimin e seksit deri në një moshë më të madhe ose 
përgatitje); 

• forma tjera të sigurta të intimitetit. 

  Si mund të ndihmoj 

Për kontracepsion emergjent 
kaloni në tabin KE 

Për mbrojtje nga STI dhe 
HIV/SIDA kaloni në tabin 

Mbrojtja e dyfishtë 

Për planifikim të familjes kaloni në 
tabin Zgjedhja e metodës ose Klienti 

që vjen përsëri 

Hapi tjetër: 

Nevoja të posaçme 
Klientë më të rinj 

NP 
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Planifikimi i familjes për klientë më të rinj 
•Adoleshenti i shëndetshëm mund sigurt të përdorë çfarëdo metode. 
•Mund të jetë e rëndësishme mbrojtja nga SST/HIV sëmundjet (shih më poshtë). 
•Zakonisht sterilizimi dhe vazektomia nuk janë të përshtatshme për shkak se janë të përhershme 
•Nëse ciklet nuk janë të rregullta, është e papërshtatshme metoda e bazuar në njohjen e ditëve fertile 
•Dendësia e eshtrave pëson zvogëlim të vogël gjatë përdorimit të DMPA-së, por përsëri rritet pas 
ndërpres së metodës. Nuk është e njohur nëse shpie në rrezik më të madh të frakturave.   
• A ka nevojë klienti për kontracepsion emergjent? Nëse po, atëherë kaloni në tabin kontracepsioni 
emergjent KE. 

Tema tjera për diskutim: 
•A mund klienti të bisedojë me partnerin? Referojini shtojcës 9. 
•A mund klientja të jetë shtatzënë pa qenë e vetëdijshme për këtë? Kërkoni shenja ose komplikime. 
•Klientët më të rinj mund të kenë pak njohuri për trupin, shtatzëninë, planifikimin e familjes dhe 
SST/HIV/SIDA. Shtojcat ndihmojnë gjatë këshillimit. 

Pika të rëndësishme, që duhet të mbahen mend gjatë këshillimit me adoleshentë: 
•Të gjithë klientët më të rinj (të martuar ose jo, meshkuj ose 
 femra) kanë të drejtë për informacione dhe shërbime për planifikim 
•Siguroni privatësi dhe besueshmëri: 
“Pa lejen tuaj, askush tjetër nuk do të kuptojë se keni qenë këtu” 
•Tregoni klientit se dini të bisedoni për tema të pakëndshme ose të vështira dhe nxiteni të 
bisedojë haptas 



Planifikimi i familjes për gra më të vjetra 

Me rëndësi të merret parasysh: 

•Shtatzënia është e mundshme deri në 
menopauzë 

•Gratë e shëndetshme më të vjetra 
mund të përdorin çfarëdo metode 

•Kur të ndërpritet përdorimi i metodës së 
planifikimit të familjes 

•Patjetër duhet të mbroheni nga SST 
dhe HIV/SIDA 

 

A dëshironi të flisni 
për menopauzën? 



                  Planifikimi i familjes për gra më të vjetra 

Me rëndësi të merret parasysh: 
• Shtatzënia te gratë më të vjetra përcillet me rrezik më të madh për ta dhe 

për foshnjën. 

• Spiralja mund të vendohet deri në menopauzë. Ajo duhet të hiqet së paku 1 vit 
pas menstruacionit të fundit.  

• Metodat hormonale (tableta, injeksione, implante) ndikojnë në gjakderdhje. Mund 
të jetë vështirë të vërehet, nëse gruaja është futur në menopauzë. Pas 
ndërprerjes së metodës hormonale, gruaja mund të përdorë prezervativë për 1 vit. 
Nëse nuk ka cikle në atë kohë, atëherë nuk ka nevojë për kontracepsion 

Të gjitha metodat janë të sigurta, por: 
•Gratë më të vjetra me sëmundje të zemrës (me shtypje të lartë të gjakut, me 
diabet, ose duhanpirëse)  nuk duhet të përdorin tableta ose injeksione mujore. 
Ndihmojuni të përzgjedhin metodë tjetër. 
•Përdoruesit e metodës të mbështetur në ditët e fertilitetit duhet të kalojnë në 
metodë tjetër ashtu siç iu afrohet menopauza. Ciklet e tyre të parregullta mund ta 
vështirësojnë këtë metodë.  
•Nëse një grua më e vjetër ka problem me gjakderdhje të vrullshme, përdorimi i PIU 
(spiralës) edhe më shumë do të mund ta shtojë gjakderdhjen. 
•Sterilizimi i grave dhe vazektomia mund të jenë zgjedhje e mirë për çiftet më të 
vjetra, që nuk dëshirojnë të kenë më fëmijë.  
•Dendësia e eshtrave pëson zvogëlim të vogël gjatë përdorimit të DMPA-së, por 
përsëri rritet pas ndërprjes së metodës. Nuk është e njohur nëse shpie në rrezik 
më të madh të frakturave. 

• Patjetër duhet të mbroheni nga SST 
dhe HIV/SIDA 

• Për këshilla rreth menopauzës, shih Shtojcën 11. 

• Megjithatë gratë më të vjetra, që janë seksualisht aktive mund të jenë në rrezik nga SST-të 
ose HIV-i, madje edhe nëse nuk iu nevojitet kontracepsion. Shih tabin Mbrojtja e dyfishtë.  

• Shtatzënia është e mundshme 
deri në menopauzë 

• Gratë e shëndetshme më të vjetra 
mund të përdorin çfarëdo metode 

• Kur të ndërpritet përdorimi i metodës 
së planifikimit të familjes 

Klient i ri ose ndërrimi i 
metodës: Kaloni në tabin 

Zgjedhja e metodës 

Ndërpret planifikimin e familjes? 

Rregulloni nxjerrjen e PIU spirales ose 
implantit, nëse ka nevojë 

Vazhdon me metodën? Kaloni në 
tabin Klienti që vjen përsëri ose 

ftojeni të vijë kur të dojë 

Hapi tjetër: 

Nevoja të posaçme 
Kliente më të 

moshuara (vjetra) 

A dëshironi të flisni për 
menopauzën? 

NP 
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Planifikimi i familjes pas lindjes 

• Le ta planifikojmë të ardhmen 

• Tani jeni shtatzënë 

  TANI Mund të mendoni për metodat e 
planifikimit  

• Keni lindur (foshnje) para pak kohe? A 
e mëkoni atë? 



• Shpjegoni nëse ajo nuk e ushqen foshnje vetëm me qumështin e gjirit (ose pothuajse 
vetëm me qumësht të gjirit), do të mund të ngel shtatzënë përsëri 4 javë pas lindjes 
së foshnjës. 

• Pyeteni për planet për më shumë fëmijë. Kaloni në faqen NP7 që të bisedoni rreth 
distancës kohore ndërmjet fëmijëve. 

Nxiteni të mendojë për planifikim të familjes gjatë shtatzënisë. 
•Nëse ajo dëshiron sterilizim të femrave menjëherë pas lindjes, duhet ta planifikojë 
lindjen e foshnjës në spital. Sterilizimi i drejtpërdrejtë duhet të bëhet në afat prej 7 
ditësh. Për ndryshe duhet të pritet 6 javë. 
•Nëse dëshiron të vendojë PIU spiralë menjëherë pas lindjes, duhet ta planifikojë lindjen 
e foshnjës në spital. Vënia e drejtpërdrejtë duhet të bëhet në afat prej 48 orësh. Për 
ndryshe duhet të presë 4 javë. 
•Nëse është e rrezikuar nga SST/HIV/SIDA gjatë shtatzënisë duhet të përdorë 
prezervativë. 

              Planifikimi i familjes pas lindjes 

Për informata rreth metodës 
MAL, kaloni në tabin e metodës 

Për metoda tjera për planifikim të 
familjes, kaloni në Zgjedhja e 

Metodës ose në tabin e metodës 

Nëse mëkon: 
•Shpjegoni nëse vetëm mëkon (ushqen vetëm më gji), ose pothuajse vetëm mëkon në 
6 muajt e parë pas lindjes, në atë mënyrë mbrohet nga shtatzënia (nëse nuk ka cikle) 
(shih tabi për metodën MAL). Po ashtu ushqimi vetëm me qumësht gjiri është më i 
përshtatshëm për shëndetin e foshnjës. 
•Informojeni për metodat tjera nëse e ndërpret përdorimin e metodës MAL ose nëse 
dëshiron mbrojtje shtesë. 
•Metoda tjera të mira gjatë mëkimit janë metodat johormonale, siç janë prezervativët, 
spiralja, vazektomia, sterilizimi. Metodat vetëm me progestogen do të mund të përdoren 
gjatë mëkimit (minitableta, injeksione me efekt të vazhdueshëm). Shih grafikun 7 për 
metodat pas lindjes. 

Nëse nuk mëkon: 
•Shih grafikun në Shtojcën 7 për kohën e fillimit të metodës pas lindjes së fëmijës Hapi tjetër: 

Për klientët pas lindjes, 
organizoni vizitë tjetër pas 

lindjes 

Nevoja të posaçme: 
Kliente shtatzënë/ 

 pas lindjes  

• Le ta planifikojmë të 
ardhmen 

• Tani jeni shtatzënë 

   TANI Mund të mendoni për metodat e 
planifikimit  

• Keni lindur (foshnje) para 
pak kohe? A e mëkoni atë? 

NP 
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Planifikimi i familjes pas abortit 

Le të diskutojmë rreth nevojave tuaja: 
• Për një kohë të shpejtë mund të 

ngelni shtatzënë 

• Mund t’u ndihmoj ta zgjedhni dhe ta 
përdorni metodën 

• Tani janë të sigurta të metodat për 
planifikim të familjes, nëse nuk keni 
infeksione  



Ofrojuni mbështetje grave, të cilat kohëve të fundit kanë abortuar 
•Ata mund të kenë nevojë për këshillim të posaçëm 
•Inkurajojeni të flasin haptas 
•Nëse tregimi i saj sugjeron shqetësime tjera sociale ose shëndetësore, siç është 
dhuna seksuale ose dhunë tjetër, atëherë ofroni ndihmë ose jepni udhëzim për 
mjekim. Shih Shtojcën 13). 

• Shpjegoni se mund të ngel shtatzënë 2 javë pas abortit. 
• Nëse nuk ka ndërlikime ose infeksione pas abortit, sigurt mund të përdorni çfarëdo qoftë 

metode për planifikim. Të gjitha metodat mund t’i fillojë menjëherë pas abortit, nëse nuk 
ka infeksion dhe nëse nuk përdor diafragmë (shih më poshtë) 

• Bisedoni për përvojat e tyre me kontracepsion 
• Për metodat e bazuara në njohjen e ditëve të fertilitietit, jepni këshilla të posaçme për 

përdorim të drejtë të tyre. Ajo duhet të abstenojë ose të përdorë metodë tjetër 3 muaj para 
se të përdorë metodën e ditëve standarde. 

• Shpjegoni për kontracepsionin emergjent (shih tabin KE). Ofroni të merr në shtëpi tableta 
kontraceptive për raste emergjente në rast se i nevojiten për më tej. 

             Planifikimi i familjes pas abortit 

Nëse ka dyshim për infeksion ose infeksioni është evident: 
•Mjekojeni infeksionin ose jepni udhëzim për mjekim 
•Këshilloni t’i shmanget marrëdhënieve intime derisa të kalojë infeksioni ose krejtësisht të 
mjekohet  
•Anulloni sterilizimin e grave dhe vënien e PIU spirales derisa të kalojë ose të mjekohet 
infeksioni. Ndërkohë ofroni metoda tjera.  

Hapi tjetër: 

Aborti në tremujorin e dytë: 
•Për sterilizimi të femrave dhe për PIU spiralë, ofruesi i shërbimeve ka nevojë për trajnim të 
posaçëm, për shkak të ndryshimit të madhësisë së mitrës dhe pozitës së kanaleve të 
vezoreve.  
•Anulloni vënien e diafragmës për 6 javë dhe ndërkohë ofroni metoda tjera.  

Për mbrojtje nga SST dhe HIV/SIDA 
kaloni në tabin Mbrojta e Dyfishtë 

Për planifikim të familjes kaloni në 
Zgjedhjen e metodës ose në tabin e 

metodës 

Nevoja të posaçme: 

Kliente pas abortit  

• Për një kohë të shpejtë 
mund të ngelni shtatzënë 

• Tani janë të sigurta të 
metodat për planifikim të 
familjes, nëse nuk keni 
infeksione  

• Mund t’u ndihmoj ta 
zgjedhni dhe ta përdorni 
metodën 

NP 
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Le të diskutojmë rreth 
nevojave tuaja: 



Klientë që jetojnë me HIV/SIDA 

 

• Ju nevojitet ndihmë e mëtejme nga 
SST dhe HIV/SIDA 

• Shtatzënia mund të jetë e 
rrezikshme për ju dhe për fëmijën 

• Mund të gjeni metodë të 
planifikimit të familjes, që ju 
përshtatet juve 



Këshillimi për metoda efektive të planifikimit (shih grafikun në Shtojcën 3), së bashku me 
përdorimin e prezervativëve për mbrojtje të dyfishtë (shih më lartë). 

Disa metoda nuk janë adekuatë për gruan, që jeton me HIV/SIDA: 
•Gruaja pa mjekim nga SIDA nuk mund të përdorë spirale. Mirëpo nëse ka HIV (por jo 
edhe SIDA) dhe SIDA të mjekuar me sukses, atëherë mund të përdorë spiralë.  
•Metodat me njohjen e ditëve të fertilitietit mund të jetë e vështirë për përdorim, nëse 
gruaja ka SIDA ose nëse merr barëra antiretrovirale, për shkak të ndryshimeve të ciklit 
menstrual dhe për shkak të temperaturave më të larta të trupit. 
•Lindja e foshnjës para pak kohësh? HIV-i mund të përcillet të foshnja përmes qumështit. 
Që të mund të shihni nëse mund të përdoret MAL-i, kaloni në tabin MAL, faqe 2. 
•Merrni rifampicinë për tuberkulozë? Zakonisht nuk guxoni të merrni tableta, injeksione 
mujore ose implante. 
•Nuk duhet të përdorni seprmicide, ose diafragmë me spermicide 

• Shtatzënia mund të bart rreziqe të mëdha shëndetësore për gratë HIV-pozitive dhe 
foshnjat e tyre. Shih faqen NP7 për këshillim të grave, që dëshirojnë të kenë fëmijë. 

• Rreziqet janë: përcjella e HIV infeksionit të foshnja (gjatë shtatzënisë, lindjes ose 
mëkimit), dështimi (aborti spontan), dobësimi, lindja para kohe, lindja e foshnjës së 
vdekur, lindja e foshnjës të vogël për moshën gestacionale dhe komplikime tjera. 

• Dërgojeni gruan në programin për parandalim dhe mjekim të HIV-it, nëse një gjë e tillë i 
mundësohet gruas dhe foshnjës. 

                Klientë që jeton me HIV/SIDA 

Hapi vijues: 

• Klientët HIV pozitiv kanë nevojë për mbrojte të mëtejme nga SST  
   tjera ose nga infektimi i sërishëm nga HIV-I 
• Përdorimi i drejtë dhe i përpiktë i prezervativëve, vetëm prezervativë ose të kombinuar 

me metodë tjetër, mbron nga shtatzënia dhe infeksionet tjera. Shih tabin Mbrojta e 
dyfishtë dhe tabin për prezervativë, që të këshilloheni rreth përdorimit të drejtë dhe të 
përpiktë të prezervativëve. 

Për planifikim të familjes kaloni në 
Zgjedhjen e metodës ose në tabin e 

metodës 

Nevoja të posaçme: 
Klientë që jeton me 

HIV/SIDA 

• Shtatzënia mund të jetë e 
rrezikshme për ju dhe për 
fëmijën 

• Mund të gjeni metodë të 
planifikimit të familjes, që 
ju përshtatet juve  

• Ju nevojitet ndihmë e 
mëtejme nga SST dhe 
HIV/SIDA 

NP 
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Për mbrojtje nga SST dhe 
HIV/SIDA kaloni në tabin Mbrojta e 

Dyfishtë 

Për mjekim nga HIV jepni 
udhëzim, nëse është e 

mundshme 



A dëshironi të ngelni shtatzënë? 

• Shpërndarja e shtatzënive në 2 deri në 3 
vite është më e shëndetshme për ju dhe 
për fëmijët tuaj 

• Nëse keni probleme me të ngelurit 
shtatzënë, ne mund t’u ofrojmë këshillë dhe 
mbështetje 

• Për gratë që jetojnë me HIV mund të 
ofrojmë këshillë dhe mbështetje 



• Sikurse edhe gratë tjera, disa gra me HIV dëshirojnë të kenë fëmijë. Këshilloni ato. 
Mbështetni dhe respektojeni dëshirën e tyre, por shpjegojuni se ai vendim bart rreziqe 
për ta dhe për foshnjën e tyre (shih fq. NP6.). Po ashtu, mund të jetë më e vështirë të 
ngelin shtatzënë nëse jetojnë me HIV. 

• Bisedoni për nevojën për të planifikuar mjekim dhe përkujdesje të Klientes dhe 
familjes së saj, nëse ajo ose anëtarë tjerë të familjes së saj sëmuren. 

• Rreziku i bartjes së HIV-it të foshnja mund të reduktohet përmes: marrjes adekuate të 
barërave antirertrovirale për të shmangur përcjelljen e infeksionit nga nëna të fetusi; 
zgjedhja e operimit kirurgjik cezarian (nëse është e realizueshme); zgjedhja e 
mënyrës së sigurt për ushqim të foshnjës (shih tabin e metodës MAL, faqja IEV2); dhe 
gjatë përdorimit të prezervativëve gjatë shtatzënisë për të shmangur riinfektimin me 
HIV dhe sëmundje tjera seksualisht të transmetueshme 

• Nëse është e mundshme udhëzojeni në qendrën për HIV, me qëllim që të vlerësohet 
nevoja për mjekimit 

• Disa çifte mund të kenë probleme me ngeljen shtatzënë. Shpjegoni se kjo 
është e zakonshme, në veçanti te çiftet më të vjetra. 

• Nëse klienti dyshonte tani ka SST: diagnostikojeni, mjekojeni ose jepni 
udhëzim mjekësor. Shumë raste të infertilitetit shkaktohen nga SST paraprake. 

• Këshilloni çiftin të provojë të ngel shtatzënë së paku një vit para se të ofroni 
këshillim ose mjekim të infertilitetit. Ata duhet rregullisht të kenë marrëdhënie 
seksuale , me qëllim që t’i rrisin mundësitë për të ngelur shtatzënë.  

• Shih Shtojcën 116 për këshilla në lidhje me infertilitetin. 

           A dëshironi të ngelni shtatzënë? 

Hapi vijues: 

• Bisedoni për opsionet përkatëse me gratë, të cilat dëshirojnë ta planifikojnë 
shtatzëninë. Kaloni në Tabin Zgjedhja e metodës. 

• Shpjegoni se gruaja mund të ngel shtatzënë së shpejti pas ndërprerjes së më 
shumë metodave kontraceptive, përveç injeksioneve me efekt të afatgjatë, kur 
zakonisht ka vonesë disa mujore (shih fq. IEA1)  

Për planifikim të familjes kaloni 
në Zgjedhjen e metodës ose në 

tabin e metodës 

Nevoja të posaçme  
Klienteja që dëshiron të 

ngel shtatzënë 
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Për mjekim nga HIV jepni 
udhëzim, nëse është e 

mundshme 

• Shpërndarja e shtatzënive në 
2 deri në 3 vite është më e 
shëndetshme për ju dhe për 
fëmijët tuaj 

• Nëse keni probleme me të 
ngelurit shtatzënë, ne mund t’u 
ofrojmë këshillë dhe 
mbështetje 

• Për gratë që jetojnë me HIV 
mund të ofrojmë këshillë dhe 
mbështetje 

Për mjekim të infertilitetit, jepni 
udhëzim për mjekim, nëse është 

e mundshme 



• Vazektomi ose sterilizim të 
femrave 

• Prezervativ (për meshkuj 
dhe për femra) 

• Metoda vaginale 

• MAL 

• Metodat e bazuara në 
njohjen e ditëve të fertilitetit 

Cilën metodë e përdorni 
• PIU (Spirale) 

• Tabletë 

• Minitabletë 

• Injektues me efekt të 
vazhdueshëm  

• Injektime mujore 

• Implante  



Kalo në faqen e duhur për t’i ndihmuar klientit që kthehet përsëri (KK). 

   Cilën metodë e përdorni? 

Hapi vijues: 

Klienti që 
kthehet 

  
 

 
 

     Tabletë ................... faqja KK 4 

Injektues me efekt të     
vazhdueshëm........ faqja KK8 

         Minitabletë ................... faqja KK 6 

 Spirale (PIU) ................... faqja tjetër 

Implante................... faqja KK12 

              Vazektomi ose  
               Sterilizimi I femrave 

                    ……………...…….faqja RC 14 

    Prezervativ (për meshkuj 
 për femra )….... faqja RC 15 

             Metodat e bazuara në njohjen e  
             ditëve të fertilitetit ………... faqja RC 21 

        Injektime mujore … faqja KK10 
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          MAL……………………… faqja RC 19 

          Metoda vaginale…..…... faqja RC 17 



Vizita e serishme për PIU 

• A jeni të kënaqur që përdorini PIU? 

• Ne mund ta kontrollojmë 

• A keni ndonjë pyetje ose ndonjë 
problem? 

Si mund të të ndihmoj? 

Le të kontrollojmë: 
• Gjendje të reja shëndetësore 

• A keni evojë edhe për prezervativë? 

Mbani mend: PIU nuk 
ju mbron nga SST ose 

HIV?SIDA 



Klienti i kthyer: PIU spiralja              

• Për ndihmë gjatë efekteve anësore ose të problemeve tjera, kaloni 
në faqen tjetër . 

• Dëshiron ta ndryshojë metodën?“Nëse vendosni, nuk prish punë nëse 
ndryshoni metodën” 

• Dëshiron ta ndërpresë kontracepsionin? Flet për shkaqet, pasojat, 
hapat vijues. 

• Rregulloni heqjen e spirales, nëse dëshiron klientja 

Vizita e serishme për PIU 
PIU e bakrit  

• A jeni të kënaqur që përdorini PIU? 

Ndërrimi i metodës?Diskutoni metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e 

metodave tjera. 

Si mund të të ndihmoj? 

Hapi vijues: 

• A keni ndonjë pyetje se ndonjë 
problem? 

Kontrolli i pelvikut është i dobishëm pas ciklit të parë menstrual ose 3 
deri në 6 javë pas vënies. 

• Kontrolloni nëse ka lirimi të pjesërishëm ose të plotë të infeksion të pelvisit 

Kontrolloni infeksione ose probleme tjera në traktin reproduktiv 
•Klientja mund ta mbajë PIU-n në këto rrethana: : 
— derisa kontrollohet gjakderdhja e pashpjeguar vaginale, 
— derisa pranon terapi për infektim të pelvisit (SIP) ose SST, 
— derisa pret terapi për kancer në qafën e mitrës, endometrium ose vezore, 
— nëse vjen me HIV infeksion ose me SIDA: te klientët e sëmurë nga SIDA 
duhet kontrolluar me vëmendje infektimin e pelvisit 
•Nëse klientja vjen me  tuberkulozë në pelvis, asaj duhet hequr PIU (spiralen) 

• Kontrolloni se në çfarë mënyre klienti parandalon SST/HIV/SIDA. 
Nëse nuk është mbrojtur, kalo në tabin për Mbrojte të dyfishtë. Jepni prezervativ nëse 
ka nevojë 

Le të kontrollojmë: 

• Gjendje të reja shëndetësore 

• A keni nevojë edhe për 
prezervativë? 

Ndihmo në zgjidhje e 
problemeve? Kalo në 

faqen tjetër. 

Vazhdon? Ftojeni atë të vijë kur të 
dëshirojë në vizitë, ose kur të vijë 

koha ta nxjerr PIU (spiralen).  
KK 
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Heqja e PIU spirales: Nëse klientja është e kënaqur me PIU spiralen, ajo mund 
ta ruajë atë deri në fund të efikasitetit të saj (10 vite pas insertimit të spirales T 
380A të bakrit).  

• Ne mund ta kontrollojmë 



Ndihma gjatë përdorimit të PIU spirales 

• Keni 
probleme me 
gjakderdhjen 

Jeni e kënaqur, që të vazhdoni 
me PIU ose dëshironi ta 

ndryshoni metodën 

• Ngërçe dhe 
dhembje 

• Mendoni se 
ndoshta jeni 
shtatzënë? 

Pyetje ose probleme? Mund të ndihmojmë. 

• Telat e PIU spirales 
e kanë ndryshuar 
gjatësinë ose nuk 

vërehen? 

• Tjetër? 



                 A dëshiron klientija të vazhdojë me PIU ose ta ndryshojë metodën? 

Gjakderdhje e parregullt, e vazhdueshme ose e vrullshme: 
•Menstruacione më të vrullshme dhe shenja të gjakut ndërmjet cikleve janë të 
zakonshme në 3 deri në 6 muaj pas vënies së PIU spirales. 
•Ibuprofeni ose ndonjë bar tjetër mund ta zvogëlojë gjakderdhjen (JO aspirina). 
•Nëse vazhdojnë problemet, atëherë duhet të kontrollohet qafa e mitrës. Jepni 
udhëzim ose mjekoni anomalitë e detektuara. Kontrollojeni aneminë. Nëse ka 
shenja klinike të anemisë, atëherë sugjeroni nxjerrjen e PIU siprales. 
•Nëse nuk mund ta pranojë gjakderdhjen, atëherë sugjeroni nxjerrjen e PIU 
sipirales. 

Dhembja në pjesën e poshtme të abdomenit mund të jetë shenjë për 
SIP (sëmundje infektuese të pelvikut) ose shtatzëni ektopike: 
•Udhëzojeni ose diagnostikojeni qartë dhe mjekojeni atë. 

Ndihma gjatë përdorimit të PIU spirales 

Hapi vijues: 
Dëshiron të vazhdojë? Qetësojeni klientin. Kontrolloni 

gjendjen e re shëndetësore. (Shih faqen paraprake) Ftojeni atë 
të kthehet kur do qoftë ose kur të duhet të nxirret PIU spiralja. 

PIU e bakrit  

• Keni probleme me gjakderdhjen 

• Ngërçe dhe dhembje 

• Mendoni se ndoshta jeni shtatzënë? 

Ndërrimi i metodës? Diskutoni për metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e Metodës 

Pyetje ose probleme? Mund të 
ndihmojmë. 

• Telat e PIU spirales e kanë 
ndryshuar gjatësinë ose nuk 
vërehen? 

Nëse keni probleme dëgjojeni klienten.  
• Të gjitha komentet merrni seriozisht.                                            

Shqyrtojeni seriozisht çdo shqetësim 
• Përgjigjuni pyetjeve me respekt 

• PIU spiralja mund të lëviz nga vendi (nxjerrja ose nxjerrja e pjesshme). 
Kontrolloni qafën e mitrës. Nëse PIU ka lëviz nga vendi, ajo duhet të 
hiqet. Gruaja mund të përdorë kontracepsion të menjëhershëm nëse ka 
bërë seks të mbrojtur në 5 ditët e fundit. Shih tabin KE. 

• Nëse është shtatzëne, rekomandoni nxjerrjen e PIU spirales, nëse telat janë të 
dukshme dhe nëse mund sigurt të tërhiqen nga kanali i cervikut. Shpjegojeni 
rrezikun e vogël nga aborti. Nëse telat nuk janë të dukshme dhe PIU nuk mund 
të nxirret në mënyrë të sigurt, caktoni një mjek ose infermiere ta ndjek 
shtatzëninë. 

Klienti i kthyer: PIU spiralja               
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• Tjetër? 



Vizita e ardhshme për marrje të tabletave 

• A jeni të kënaqur me tabletat? A keni 
nevojë për më tepër 

• Pyetje ose probleme? 

Si mund të të ndihmoj? 

Le të kontrollojmë: 
• Gjendje të reja shëndetësore 

• A keni nevojë edhe për prezervativë? 

Mbani mend: Tabletat 
nuk ju mbron nga SST 

ose HIV/SIDA 



Klienti, që vjen përsëri: tableta                      

• A jeni të kënaqur me tabletat? A 
keni nevojë për më tepër 

    Vizita e ardhshme për marrje të tabletave 

• A keni nevojë edhe për 
prezervativë? 

• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re 
shëndetësore para se të jepni sasi të reja të barërave. Shini më poshtë. 

• Mund të jepen tableta deri për një vit. 

• Gjendje të reja shëndetësore 

Si mund të të ndihmoj? 

Le të kontrollojmë: 

• Pyetje ose problem? 

Hapi tjetër: 

Ndihmë për problemet? 
Kaloni në faqen tjetër. 

Ndryshimi? Bisedoni për metoda tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodës. 

Dëshiron të vazhdojë? Mund të jepen 
tableta për një vit. Ofroni prezervativë.  

   Kontrolloni gjendjen e re shëndetësore, e cila mund të ketë ndikim 
në përdorimin e metodës: 

• Njëherë në vit kontrollojani shtypjen e gjakut, nëse është e mundshme. 
• Klientët zakonisht duhet ta ndërpresin përdorimin e tabletave dhe zgjedhjen e 

një metode tjetër, nëse: 
- ka shtypje të lartë të gjakut; 
- ka dhembje më të shpeshta dhe më të forta të kokës (migrena); 
- paraqitja e gjendjeve të reja shëndetësore ose problemeve (shih listën e tabit 

fq. T2.) 
• Nëse ka filluar të merr rifampicinë ose ilaç kundër sulmeve, atëherë 

përkujdesuni të përdorni prezervativë së bashku me tableta, ose nëse terapia 
është afatgjatë ndihmoni të zgjedhe metodë tjetër. 

KK 
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• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve tjera, kaloni në 
faqen tjetër. 

• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
“Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”. 
• Dëshiron ta ndërpresë planifikimin e familjes?                          

Diskutoni për arsyet, pasojat, hapat tjera. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk 
është e mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka nevojë, 
jepni prezervativë. 

Tableta 



  Ndihmë në zgjedhjen e tabletave 

A keni ndonjë pyetje ose problem? Ne mund të ndihmojmë. 

A dëshironi të vazhdoni me 
tabletat ose ta ndryshoni 

metodën? 

• Neveri ose 
vjedhje 

• Ndryshime të 
gjakderdhje? 

• Dhembje të 
kokës? 

• Gji të 
ndjeshme? 

• Tjetër? 

• Harroni të merrni tabetë? Keni huq 
ndonjë tabletë? 



Ndihmë në zgjedhjen e tabletave 

• Vjellja brenda 2 orëve pasi të merrni masa aktive: merrni edhe një tabletë aktive të 
paketimit të posaçëm. Neveria mund të zvogëlohet me marrjen e tabletave pas 
ushqimit.  

• Diarreja e rëndë ose vjellja për më shumë se 2 ditë: Ndiqni udhëzimet për tabletat, 
që nuk i keni marrë. 

• Dhembje të lehta të kokës. Nëse ka nevojë merrni analgjetikë. 
• Nëse dhembjet e kokës janë të shpeshta ose të fuqishme (migrena) derisa i 

përdorni tabletat, klientja do të kalojë në metodë tjetër. 

A vazhdon klienti t’i merr tabletat ose e ndërron metodën Hapi vijues: 
Vazhdon? Kontrollo gjendje të reja shëndetësore. 
(Shih faqen paraprake) Jepni tabletë për një vit. 

Ofroni përdorimin e prezervativëve. 

• Çka të bëhet nëse ajo ka harruar t’i merr tabletat, shih tabin e Tabletave  në faqen T5. 
• “Çka do të të ndihmonte, që të mbash mend? Çfarë gjëra tjerë bën rregullisht çdo ditë? 
• Kur është me lehtë të merren tabletat? Kur ha ushqim? Kur shkon në shtrat? 
• Kontrollo: “A do të ishte më e mirë ndonjë metodë tjetër” 

• Harroni të merrni tabletë? Keni 
huq ndonjë tabletë? 

• Neveri ose vjedhje 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes? 

• Dhembje të kokës? 
• Gji të ndjeshme? 

• Njolla ose gjakderdhje ndërmjet cikleve është e zakonshme në disa muajt e parë 
nga marrja  tabletave. Po ashtu, paraqitet në rastin e lëshimit të marrjes së tabletave, 
në rastin e vjelljes, diarresë, rifampicinës ose barërave kundër sulmeve.  

Ndryshon metodën? Bisedoni për metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e metodës. 

A keni ndonjë pyetje ose 
problem? Ne mund të ndihmojmë. 

• Disa gra paraqesin rritje ose humbej të vogël të peshës, marrje të mendjes, amenorre 
(mungesë të cikleve), ndryshime të disponimit dhe libido më të vogël. • Tjetër? 

Tableta 

Klienti, që vjen përsëri: tableta                       
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Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klienten..  
• Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 
Bindeni klientin se efektet anësore janë normale. 
• Pjesa më e madhe e tyre nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e sëmundjes në 

afat prej tre muajsh. 
• Klientja mund të ketë më shumë se një efekt anësor. 
• Mund të ndihmojë nëse ndërrohet lloji i tabletave 



Si mund t’u ndihmoj? 
•A jeni të kënaqur me mini tabletat? A 
keni nevojë për më tepër? 
•Pyetje ose probleme? 

Vizita e sërishme për minitableta 

Mbani mend: Minitabletat 
nuk ju mbrojnë nga SST 

ose HIV/SIDA! 

Të kontrollojmë: 
•Gjendje të reja shëndetësore 
•A keni nevojë për prezervativë?  



• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve tjera, kaloni në faqen 
tjetër. 

• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
 “Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”. Kur një 

përdorues i minitabletave e ndërpret mëkimin, ajo mund të dëshirojë të kalojë 
në përdorimin e minitabletave 

• Dëshiron ta ndërpresë planifikimin e familjes?  
   Diskutoni për arsyet, pasojat, hapat tjera. 

Vizita e sërishme për minitableta 

• A jeni të kënaqur me mini tabletat? A 
keni nevojë për më tepër? 

• A keni nevojë për prezervativë?  

• Gjendje të reja shëndetësore 

Si mund t’u ndihmoj? 

Të kontrollojmë 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi tjetër: 
Ndihmë për problemet? 

Kaloni në faqen tjetër. 
Ndryshimi? Bisedoni për metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e 

metodës. 

Dëshiron të vazhdojë? Mund të 
jepen minitableta për një vit. 

Ofroni prezervativë.  
Klienti, që vjen përsëri: minitableta KK 6                      
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• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re 
shëndetësore para se të jepni sasi të reja të barërave. Shini më poshtë. 

• Mund të jepen tableta deri për një vit.  

Kontrolloni gjendjen e re shëndetësore, e cila mund të ketë ndikim 
në përdorimin e metodës: 
Klientët zakonisht duhet ta ndërpresin përdorimin e minitabletave dhe të 
zgjedhin një metode tjetër,  
•ka sëmundje të zemrës ose ka goditje në tru; 
•sheh xixa para dhembjes së kokës (aura e migrenës); 
•paraqitja e gjendjeve të reja shëndetësore ose problemeve (shih listën e 
tabit fq. MT2.). 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk 
është e mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka nevojë, 
jepni prezervativë. 

Minitableta 



Ndihma gjatë përdorimit të minitabletave          

A keni ndonjë pyetje ose problem? 
Ne mund të ndihmojmë. 

A dëshironi të vazhdoni me 
minitabletat ose ta ndryshoni 

metodën? 

• Neveri ose 
vjedhje 

• Ndryshime të 
gjakderdhje? 

• Dhembje të 
kokës? 

• Gji të 
ndjeshme? 

• Tjetër? 

• Harroni të merrni tabetë? Keni 
huq ndonjë tabletë? 



      Ndihma gjatë përdorimit të minitabletave 

• Vjellja brenda 2 orëve pas marrjes së tabletës: merreni edhe tabletë nga paketimi i 
posaçëm.  

• Diarreja e rëndë ose vjellja për më shumë se 2 ditë: nëse është e mundshme 
vazhdoni me tableta dhe përdorni prezervativë ose abstenoni nga seksi derisa të 
merrni tableta për çdo 2 ditë me radhë pasi të ndërpriten shqetësimet. 

• Dhembja e lehtë e kokës: Nëse ka nevojë, merrni tabletat për lehtësim të dhimbjes 
• Disa gra kanë raportuar marrje të mendjes 

A vazhdon klienti t’i merr minitabletat ose e ndërron metodën 
Hapi vijues: 

Vazhdon? Kontrollo gjendje të reja shëndetësore. 
(Shih faqen paraprake) Jepni minitableta për një 

vit. Ofroni përdorimin e prezervativëve. 

Minitableta 

• Çka të bëhet nëse ajo ka harruar t’i merr tabletat, shih tabin për minitableta në faqen MT4. 
• “Çka do të të ndihmonte, që të mbash mend? Çfarë gjëra tjerë bën rregullisht për çdo ditë? 
• Kur është me lehtë të merren tabletat? Kur ha ushqim? Kur shkon në shtrat? 
• Kontrollo: “A do të ishte më mirë të përdorej ndonjë metodë tjetër” 

• Harroni të merrni tabetë? Keni 
huq ndonjë tabletë? 

• Neveri ose vjedhje 

• Ndryshime të gjakderdhjes? 

• Dhembje të kokës? 

• Gji të ndjeshme? 

Ciklet e parregullta, njollat ose gjakderdhjet ndërmjet cikleve, mungesa e cikleve. 
•Bindeni se një gjë e tillë është e zakonshme, zakonisht nuk shkakton dëm dhe nuk është shenjë 
e sëmundjes.  
•Nëse e ka ndërprerë mëkimin, ndërsa i pengon gjakderdhja e vazhdueshme, ndoshta do të 
duhet klientja të kalojë në tableta ose në metodë tjetër.  
•Nëse nuk mëkoni, ndërsa ciklet kanë qenë të rregullta, e pastaj janë ndërprerë, atëherë do të 
duhet ta kontrolloni shtatzëninë (shih Shtojcën 1 ose bëni test për shtatzëni). 

Ndryshon metodën? Bisedoni për metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e metodës. 

A keni ndonjë pyetje ose problem? 
Ne mund të ndihmojmë. 

Klienti, që vjen përsëri: minitableta                      
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Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klienten. 
• Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha  
  shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 

Bindeni klientin se efektet anësore janë normale. 
• Pjesa më e madhe e tyre nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e sëmundjes në afat prej 

tre muajsh. 
• Klientja mund të ketë më shumë se një efekt anësor..  

• Tjetër? 



Vizita e sërishme për injeksion me efekt të vazhdueshëm 

Si mund t’u ndihmoj? 
•A jeni të kënaqur me përdorimin e 
injeksioneve? A keni nevojë për injeksion 
tjetër? 
•A është vonë për injeksion? 
•Pyetje ose probleme? 

Mbani mend: Injeksionet 
nuk ju mbrojnë nga SST 

ose HIV/SIDA! 

Të kontrollojmë:  
• Gjendje të reja shëndetësore 
• A keni nevojë për 

prezervativë?  



• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re 
shëndetësore para se të jepni edhe një injeksion. Shihni më poshtë. 

• Përdorni procedura të sigurta për injektim! (shih tabin Injeksioni me 
efekt të vazhdueshëm, fq. IEV 5)  

Klientët zakonisht duhet ta ndërpresin përdorimin e injeksioneve dhe të 
zgjedhin një metode tjetër, nëse: 
•ka shtypje të lartë të gjakut; 
•sheh xixa  para dhimbjes së kokës (aura e migrenës); 
•paraqitja e gjendjeve të reja shëndetësore ose problemeve (shih listën e 
tabit fq. IEV 2 

• Deri në dy javë më vonë: mund të merr injeksion pa nevojën për mbrojtje shtesë.  
• Më shumë se dy javë më vonë: ajo mund të merr injeksion tjetër, nëse është mjaft e 

sigurt se nuk është shtatzënë (p.sh. nuk ka pasur marrëdhënie seksuale nga dita që ka 
pasur ndërmend të merr injeksionin). Ajo duhet të përdorë prezervativë ose t’i shmanget 
seksit për 7 ditë pas marrjes së injeksionit. Duhet ta shqyrtojë përdorimin e 
kontracepsionit emergjent nëse ka pasur seks pas javës së dytë të “periudhës grejs”. 

• Bisedoni sesi duhet t’i kujtohet herën tjetër ta merr injeksionin në kohë. 

Injeksion me veprim të vazhdueshëm 

• A jeni të kënaqur me përdorimin 
e injeksioneve? A keni nevojë 
për injeksion tjetër? 

• Gjendje të reja shëndetësore 

Si mund t’u ndihmoj? 

Të kontrollojmë: 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi tjetër: 
Ndihmë për problemet? 

Kaloni në faqen tjetër. 
Ndryshimi? Bisedoni për 

metoda tjera. Kaloni në tabin 
Zgjedhja e metodës. 

Dëshiron të vazhdojë? Jepni 
injeksion. Përkujtojani klientes 
datën e injektimit të ardhshëm.   

• A keni nevojë për 
prezervativë?  

•A është vonë për injeksion? 

Klienti, që vjen përsëri: injeksione me efekt të vazhdueshëm                     
KK 
8 

• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve tjera, kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
   “Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”.  
• Dëshiron ta ndërpresë planifikimin e familjes? Diskutoni për  
   arsyet, pasojat, hapat tjera. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk është e 
mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka nevojë, jepni 
prezervativë. 

Injeksione me 
efekt të 
vazhdueshëm  



A keni ndonjë pyetje ose problem? Ne 
mund të ndihmojmë. 

Dëshironi të vazhdoni me 
injeksionet, ose dëshironi të 

ndryshoni metodën? 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes? 

• Tjetër? 

Ndihma në përdorimin e  
injeksionit efekt të vazhdueshëm 

• Ngritja e 
peshës? 

• Dhembja e kokës 



• Ngritja e peshës? 

A dëshiron klientja të vazhdojë me marrjen e injeksioneve me efekt të vazhdueshëm ose të ndryshojë metodën?  

• Njolla, gjakderdhja ndërmjet cikleve, janë të zakonshme te injeksionet me efekt të 
vazhdueshëm. Nëse vazhdojnë njollat dhe gjakderdhja, ndërsa ju dyshoni se ka 
ndonjë problem, atëherë bëni një kontroll mjekësor për të parë mos vuani nga ndonjë 
infeksion. Nëse gjakderdhja është shkaktuar nga SST-ja ose infeksioni i pelvisit, ju 
mund të vazhdoni t’i merrni injeksionet gjatë terapisë. 

• Nuk ka gjakderdhje mujore (amenorre). Në veçanti pas vitit të parë të përdorimit 
është e zakonshme, nuk është e dëmshme dhe nuk është shenjë e sëmundjes. 

• Gjakderdhja shumë e rendë. Është e rrallë. Nëse vazhdon, kontrolloni gjendje të 
anomalisë dhe anemisë (nivel i ulët i hekurit). Nëse gjakderdhja e rrezikon shëndetin, 
ose është e papranueshme për klientin, atëherë sugjeroni një metodë tjetër.  

        Ndihma në përdorimin e injeksionit me efekt të vazhdueshëm 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes? 

• Ngritja e peshës së trupit është e zakonshme, në veçanti nga 1 deri në 3 kg 
në vit. Mund të ndihmojë ndryshimi i mënyrës së të ushqyerit. 

• Disa gra raportojnë edhe marrje të mendjes, mungesë të disponimit, neveri 
dhe/ose libido më të vogël. 

• Tjetër? 

Hapi vijues: 

• Dhembja e lehtë e kokës: Nëse ka nevojë, merrni analgjetikë • Dhembja e kokës 

Dëshiron të vazhdojë? Jepni injeksion. Përkujtojani 
klientes datën e injektimit të ardhshëm.  

Ndryshimi? Bisedoni për metoda tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodës. 

A keni ndonjë pyetje ose problem? 
Ne mund të ndihmojmë. 

Injeksione me 
efekt të 
vazhdueshëm  

Klienti, që vjen përsëri: injeksione me efekt të vazhdueshëm                     
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Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klienten. 
• Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha  
   shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 

Bindeni klienten se efektet anësore janë normale. 
• Pjesa më e madhe e tyre nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e sëmundjes. 
• Klientja mund të ketë më shumë se një efekt anësor. 



Vizita e sërishme për injeksion mujor  

Si mund t’u ndihmoj? 
• A jeni të kënaqur me përdorimin e 

injeksioneve? A keni nevojë për injeksion 
tjetër? 

• A është vonë për injeksion? 

• Pyetje ose probleme? 

Të kontrollojmë: 
•Gjendje të reja shëndetësore 

•A keni nevojë për prezervativë? 

Mbani mend: Injeksionet 
nuk ju mbrojnë nga SST 

ose HIV/SIDA! 



• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re 
shëndetësore para se të jepni edhe një injeksion. Shihni më poshtë. 

• Përdorni procedura të sigurta për injektim! (shih tabin Injeksioni mujor, fq. 
IM 5)  

• Njëherë në vit kontrollojani shtypjen e gjakut, nëse është e mundshme  
• Klientët zakonisht duhet ta ndërpresin përdorimin e injeksioneve dhe të zgjedhin 

një metode tjetër, nëse: 
- ka shtypje të lartë të gjakut; 
- ka dhembje më të shpeshta dhe më të forta të kokës (migrena) 
- paraqitja e gjendjeve të reja shëndetësore ose problemeve (shih listën e tabit fq. 

IM2). 

Vizita e sërishme për injeksion mujor 

• A jeni të kënaqur me përdorimin e 
injeksioneve? A keni nevojë për 
injeksion tjetër? 

• Gjendje të reja shëndetësore? 

Si mund t’u ndihmoj? 

Të kontrollojmë: 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi tjetër: 
Ndihmë për problemet? 

Kaloni në faqen tjetër. 
Ndryshimi? Bisedoni për 

metoda tjera. Kaloni në tabin 
Zgjedhja e metodës. 

Dëshiron të vazhdojë? Jepni 
injeksion. Përkujtojani klientes 
datën e injektimit të ardhshëm.   

• A keni nevojë për prezervativë? 

Klienti, që vjen përsëri: injeksione mujore                      
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• A është vonë për injeksion? 

• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve tjera, kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
 “Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”.  
• Dëshiron ta ndërpresë planifikimin e familjes? tjerë.  
  Diskutoni për arsyet, pasojat, hapat  

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk është e mbrojtur, 
kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka nevojë, jepni prezervativë. 

• Deri në 7 ditë më vonë: mund të merr injeksion pa nevojën për mbrojtje shtesë.  
• Më shumë se 7 ditë më vonë: ajo mund të merr injeksion pa nevojë për mbrojtje 

shtesë, nëse është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë (përdorni Shtojcën 1 ose 
bëni test për shtatzëni).Klientja duhet të përdorë prezervativ ose të abstenojë nga 
seksi për 7 ditë pas injektimit. Shqyrtoni kontracepsionin emergjent nëse ka pasur 
seks pas “grejs periudhës” 7 ditëshe.   

• Bisedoni sesi duhet t’i kujtohet herën tjetër. 

Injeksioni 
mujor 



A keni ndonjë pyetje ose problem? Ne 
mund të ndihmojmë. 

Dëshironi të vazhdoni me 
injeksionet, ose dëshironi të 

ndryshoni metodën? 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes 

• Tjetër? 

Ndihma në përdorimin e injeksionit  
me efekt të vazhdueshëm 

• Dhembja e kokës • Gji te ndjeshëm 



A dëshiron klientja të vazhdojë me marrjen e injeksioneve mujore ose të ndërrojë metodën? 

• Njollat, gjakderdhja ndërmjet cikleve, janë të zakonshme te 
injeksionet mujore. Nëse gjakderdhja është shkaktuar nga SST ose 
infeksioni i pelvisit, ju mund të vazhdoni t’i merrni injeksionet gjatë terapisë. 

• Nuk ka gjakderdhje mujore (amenorre).  

     Ndihma në përdorimin e injeksionit me efekt të vazhdueshëm 

• Ndryshime të gjakderdhjes 

• Disa gra raportojnë edhe ngritje të lehtë të peshës dhe marrje të 
mendjes.  • Tjetër? 

Hapi vijues: 

• Dhembja e lehtë e kokës: Nëse ka nevojë, le të merr tableta për 
lehtësim të dhimbjes. 

• Nëse dhembja e kokës bëhet më e shpeshtë ose më e rëndë (migrenë) 
gjatë kohës sa i përdorë injeksionet, ajo duhet të kalojë në përdorimin e 
ndonjë metode tjetër, jo përdorim të tabletave. 

• Gji të ndjeshëm 

• Dhembja e kokës  

A keni ndonjë pyetje ose 
problem? Ne mund të 

ndihmojmë. 

Injeksione 
mujore 

Klienti, që vjen përsëri: injeksione mujore                     
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Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klienten. 
•Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
•Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 

Bindeni klienten se efektet anësore janë normale. 
•Pjesa më e madhe e efekteve anësore nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e 
sëmundjes. 
•Klientja mund të ketë më shumë se një efekt anësor. 

Dëshiron të vazhdojë? Kontrolloni për gjendjen e re shëndetësore. 
(shih në faqen paraprake). Jepni injeksion. Përkujtojani klientit datën 

për marrjen e injeksionit të ardhshëm.  

Ndryshimi? Bisedoni për metoda tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodës. 



Vizita e sërishme për implant Norplant 
Si mund t’u ndihmoj? 
•A jeni të kënaqur me implante?  
•Pyetje ose probleme? 
•A duhet t’i heqim ose ndërrojmë 
implantet? 

Të kontrollojmë: 
•Pesha juaj 
•Gjendje të reja shëndetësore 
•A keni nevojë për prezervativë? 

Mbani mend: Injeksionet 
nuk ju mbrojnë nga SST 

ose HIV/SIDA! 



• A jeni të kënaqur me implantet?  

Vizita e sërishme për implant Norplant 

• A keni nevojë për 
prezervativë? 

• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re shëndetësore. 
Shini më poshtë. 

• Gjendje të reja shëndetësore 

Si mund t’u ndihmoj? 

Të kontrollojmë: 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 
Ndihmo në zgjidhjen e 
problemeve? Kalo në 

faqen tjetër. 

Ndryshon metodën? Shih tabin e implantit 
(faqja IMP 4) për procedurat e nxjerrjes. 

Diskutoni për metodat tjera. Kaloni në tabin për 
Zgjedhjen e metodës.  

Vazhdon? Përkujtojani klientes 
se duhet të vijë përsëri, kur të 

vijë koha për nxjerrje të implantit. 

Implante 

Klienti zakonisht duhet të ndërpresë përdorimin  e implanteve, nëse: 
•Nëse ajo vuan nga sëmundja e zemrës ose ka goditje në tru; 
•sheh një dritë të shndritshme para dhembjes së kokës (aura e migrenës) 
•paraqitja e gjendjeve të reja shëndetësore ose problemeve (shih listën e tabit 
IMP2) 

Klienti që kthehet: Implanti                    
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• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve tjera, kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
“Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni  
ashtu”.“Kur të dëshironi mund t’i nxirrni kapsulat”   
• Dëshiron ta ndërpresë planifikimin e familjes? Diskutoni për arsyet, pasojat, hapat 

tjera. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk është e mbrojtur, 
kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka nevojë, jepni prezervativë. 

• Pesha juaj 

Kur të hiqet ose nxirret implanti? 
•implanti Norplant duhet të nxirren ose hiqen 4 deri në 7 vite pas vënies, varësisht nga 
pesha e klientit. Kontrolloni, kur ajo e ka vënë implantin. 
•Nëse është e mundshme kontrollojeni peshën e saj: 
–Nëse është e mundshme mateni peshën e saj 
–Nëse ende peshon më pak se 70 kg: Duhet ta heq ose nxjerr implantin pas 7 viteve. 
–Peshon 70 deri në 79 kg: Duhet ta heq ose nxjerr implantin pas 5 viteve 
–Peshon më shumë se 80 kg: Duhet ta heq ose nxjerr implantin pas 4 viteve.   
•Shih tabin për Implantet (faqe IMP4) për procedurat e nxjerrjes. 

• A duhet t’i heqim ose 
ndërrojmë implantet? 



Ndihma në përdorimin e implantit 

A keni ndonjë pyetje ose problem? Ne 
mund të ndihmojmë. 

Dëshironi të vazhdoni me 
implantin, ose dëshironi të 

ndryshoni metodën? 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes? 

• Dhembje e kokës  • Tjetër? • Infeksione në 
vendin ku futet 

implanti? 



Efekte tjera anësore zakonisht kalojnë pas një vit të përdorimit. 
•Dhembje të lehta të kokës: Nëse ka nevojë, merrni analgjetikë 
•Disa gra raportojnë edhe gji të ndjeshëm, dhembje në pjesën e poshtme të stomakut, marrje të 
mendjes, nervozë, neveri, akne, ngritje ose rënie të peshës, humbje të flokëve dhe/ose 
paraqitje të qimeve në fytyrë. .  

• Njolla, gjakderdhja ndërmjet cikleve, janë të zakonshme te injeksionet me efekt të 
vazhdueshëm. Nëse vazhdojnë njollat dhe gjakderdhja, ndërsa ju dyshoni se ka ndonjë 
problem, atëherë kontrolloni mos vuani nga ndonjë infeksion. Nëse gjakderdhja është 
shkaktuar nga SST ose infeksioni i pelvisit, ju mund t’i mbani implantet gjatë terapisë. 

• Nuk ka gjakderdhje mujore (amenorre). Vërtetoni se ndryshimet e gjakderdhjes janë 
normale, nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 

• Gjakderdhja shumë e rendë. Janë të rralla, por kërkojnë përkujdesje. Kontrolloni gjendjet e 
anomalisë  

Nëse nuk ka, mjekohuni në këtë mënyrë: 
- Ibuprufeni ose acidi mefenamin; jo aspirina; ose 
- 1 cikël i tabletave të kombinuara me doza të ulëta (nëse klientja mund të përdorë estrogjen). 

• Pastrojeni pjesën e trupit me sapun dhe ujë ose antiseptikë. Nuk ka nevojë të hiqen implantet. 
• Nëse ka absces (lungë), priteni dhe leni të pastrohet me drenazhë. Hiqni implantin dhe ofroni 

metodë tjetër. 
• Përkujdesuni për varrën. Ofroni antibiotikë për 7 ditë. 

Ndihma në përdorimin e implantit 
A keni ndonjë pyetje ose 
problem? Ne mund të 
ndihmojmë. 

A dëshiron klientja të vazhdojë me implantet ose të ndërrojë metodën? 
Hapi vijues: 

Vazhdon? Kontrolloni gjendje të re shëndetësore (shih 
faqen paraprake). Përkujtojani klientes se duhet të vijë 

përsëri, kur të vijë koha për nxjerrje të implantit. 

• Ndryshime të 
gjakderdhjes? 

• Dhembje e kokës? 

Implant 

• Tjetër? 

Ndryshon metodën? Shih tabin e Implantit (faqja IMP 
4) për procedurat e nxjerrjes. Diskutoni për metodat 

tjera. Kaloni në tabin për Zgjedhjen e metodës.  

• Infeksione në vendin 
ku futet implanti? 

Klienti që kthehet: Implanti                    
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Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klienten. 
•Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
•Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 

Bindeni klienten se efektet anësore janë normale. 
•Pjesa më e madhe e tyre nuk janë të dëmshme dhe nuk janë shenjë e sëmundjes. 
•Klientja mund të ketë më shumë se një efekt anësor. 



Vizita e sërishme për vazektomi  
ose sterilizim i grave 

• Pyetje ose probleme? 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Për gra me sterilizim: 
•Mbani mend të vini përsëri nëse 
mendoni se ndoshta jeni shtatzënë 

Mbani mend: Vazektomia 
dhe sterilizimi i femrave nuk 

ju mbrojnë nga SST ose 
HIV/SIDA! 

Si mund të ndihmojmë ndryshe? 

Do të duhet ta kontrollojmë vendin e prerjes.  



          Vizita e sërishme për vazektomi  
ose sterilizim të grave 

Nëse ka ndonjë problem, dëgjojeni klientin me vëmendje. 
•Të gjitha komentet merrni seriozisht. Të gjitha shqetësimet  
   merrni me seriozitet. 
•Përgjigjuni në pyetjet me respekt. 
  Varra shkakton dhimbje, është e pezmatuar, e ënjtur dhe ka qelb (infeksion ose 
absces): 
•Pastrojeni hapësirën e trupit me sapun dhe ujë, ose antiseptik, nëse keni mundësi. 
•Nëse ka absces, atëherë shpeshtojeni drenazhën.   
•Mjekojeni varrën. Jepni antibiotikë oralë për 7 deri në 10 ditë.  

Dhimbja e vazhdueshëm pas vazektomisë: 
•Është shumë i vogël numri i meshkujve, që paraqesin dhembje kronike në herdhe ose 
në qesen e herdheve pas vazektomisë. Kjo dhembje mund të zgjasë nga 1 deri në 5 
vite, ose më shumë. Jepni udhëzim për diagnozën dhe mjekimin, nëse është e 
mundshme.  
•Personi mund të merr ibuprofen ose barëra tjera kundër dhembjes. 

• Kontrollojeni vendin e prerjes dhe shiheni nëse ka infeksion ose absces.  
• Nëse ka nevojë hiqni perin.  

•  Pyetje ose probleme? 

Ftojeni klientin të vijë kur të dëshirojë, ose nëse dëshiron formë tjetër të mbrojtjes së shëndetit 
reproduktiv.  

Pas vazektomisë: Siguroni prezervativë ose metodë tjetër (kaloni në tabin Zgjedhja e metodës). 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Vazektomia dhe 
sterilizimi i 

femrave 

Pas vazektomisë: 
• Përkujtojeni klientin të përdorë prezervativë ose metodë tjetër efektive 3 

muaj para vazektomisë. Nëse ka nevojë, siguroni prezervativë.. 
Kontrolloni sesi klienti parandalon SST/HIV. 
• Nëse nuk është i mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Jepni 

prezervativ, nëse ka nevojë 

Për gra me sterilizim: 
•Mbani mend të vini përsëri nëse 
mendoni se ndoshta jeni shtatzënë 

Hapi vijues: 
• Shtatzënia pas sterilizimit është dukuri e rrallë, por megjithatë ,mund të ndodhë.  
• Nëse mund të jetë shtatzënë, përjashtojeni shtatzëninë ektopike. Nëse ka nevojë, 

jepni udhëzim. 

Si mund të ndihmojmë ndryshe? 

Klienti që vjen përsëri: vazektomia ose sterilizimi i femrave            
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Do të duhet ta kontrollojmë vendin 
e prerjes.  



• A jeni të kënaqur me prezervativët? A 
dëshironi më shumë? 

Vizita e sërishme për prezervativë 

Si mund t’u ndihmoj? 

Të kontrollojmë: 
•A mund çdoherë të përdorni 
prezervativ? A pajtohet partneri juaj të 
përdorni prezervativ? 

• Pyetje ose probleme? 



Vizita e sërishme për prezervativë 

• A jeni të kënaqur me prezervativët?  

A dëshironi më shumë? 

Si mund t’u ndihmoj? 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 
Ndihmë me 

probleme?Kaloni në 
faqen tjetër. 

Ndryshon metodën? Bisedoni 
për metoda tjera. Kaloni në 
tabin Zgjedhja e metodave 

Vazhdon? 

Jepni më shumë prezervativë. 

• Shpjegoni shkaqet e mos përdorimit të rregullt të prezervativit. 
Propozoni përdorimin e ndonjë metode tjetër për planifikim të 
familjes. 

• Bisedoni në mënyrë që përdorimi i prezervativëve të bëhet më i 
këndshëm: 

- burri ose gruaja mund të ushtrojnë vetë të vendosin 
prezervativin  

- burri mund të ndihmojë në vendosjen e prezervativit për 
femra 

• Ushtrojeni e klientin sesi të bisedoni me partnerin. Përdoreni 
Shtojcën 9 

Prezervativë 

Klienti qe kthehet përsëri: prezervativë                       
KK 
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• Për kontroll të problemeve, kaloni në faqen tjetër. 

• Dëshiron ta ndryshojë metodën?  
“Është krejt në rregull të ndryshohet metoda, nëse vendosni 
ashtu.” 

• Dëshiron ta ndërpresë kontracepsionin? Diskutoni për 
shkaqet, pasojat, për hapat e ardhshme. 

• Nëse klienti është i kënaqur, siguroni më shumë prezervativë 

Të kontrollojmë: 

A mund çdoherë të përdorni 
prezervativ? A pajtohet partneri 
juaj të përdorni prezervativ? 



      Ndihma gjatë përdorimit të prezervativëve  

Pyetje ose probleme? 

Dëshironi të vazhdoni përdorimin e prezervativëve, 
ose dëshironi t’i ndryshoni metodat? 

Mbani mend: Prezervativët janë metoda e vetme, të 
cilat ju mbrojnë nga SST-të ose HIV/SIDA! 

• Prezervativi 
shkakton kruarje? 

• Ka nevojë për më 
shumë lubrifikues? 

• Prezervativi i 
shqyer ose i 

zgjatur? 



             A dëshiron klienti të vazhdojë me përdorimin e prezervativëve ose dëshiron ta ndryshojë metodën? 

• Prezervativi i shqyer ose i 
zgjatur? 

• Ka nevojë për më shumë 
lubrifikues? 

Ndihma gjatë përdorimit të prezervativëve 

Pyetje ose probleme? 

• Nëse prezervativi çahet ose hapet, ndoshta duhet të përdorni kontracepsion 
emergjent (shih tabin e Kontracepsionit emergjent 

• Klientët me rrezik të lartë nga SST-të dhe HIV-i mund të kenë nevojë edhe për 
mjekim për profilaksi pas ekspozimit. 

• Nëse prezervativët për meshkuj shpeshherë çahen, atëherë përdorni lubrifikues. 
Keni kujdes të mos jenë të dëmtuara ose të vjetra. Kontrollojeni pakon dhe 
datën e afatit të përdorimit ose prodhimit. Kontrollojeni udhëzimin për 
përdorimin e prezervativëve. (shih tabin Prezervativë për meshkuj, faqe, PM2 
ose tabin Prezervativë për femra faqe PF2). 

• Prezervativi shkakton 
kruarje?  

Për sa u përket lateks prezervativëve për meshkuj: 
•Përdorni vetëm lubrifikues të BAZUAR NË UJË, e jo në bazë të vajit . Mund të 
përdoret glicerinë ose ujë i pastër. 
•Vajrat i dobësojnë lateks-prezervativët. Shmangni materialet e bazuara në vaj, 
siç është vaji i kuzhinës, vaji për foshnja, vaji i kokosit, xheli i petroleumit, gjalpi. 

Për sa u përket prezervativëve për femra: 
•Mund të përdoret çdo lloj i lubrifikuesit. 
•Përdorimi i lubrifikuesit mund ta zvogëlojë zhurmën gjatë seksit dhe e bën seksin 
më të këndshëm. 

Hapi vijues: 

Vazhdon? Jepni prezervativë Ndryshojë? Bisedoni për metodat tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodave. 

• Lubrifikuesit mund ta zbusin sipërfaqen e thatë ose pezmatimet (shih më 
poshtë), mirëpo disa lubrifikues mund të shkaktojnë pezmatime. 

• Nëse kruarja vazhdon, ajo mund të jetë si rezultat i infeksionit ose reagimit ndaj 
lateksit. 

Prezervativë 

Klienti që vjen përsëri: prezervativë                       
KK 
16 

Nëse ka probleme, dëgjojeni klientin me vëmendje..  
• Të gjitha komentet merrni seriozisht.  
  Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt.  



Vizita e sërishme për metoda vagjinale 

Si mund t’u ndihmoj? 
• A jeni të kënaqur me këtë metodë? A keni 

nevojë për më shumë spermicide? A keni 
nevojë për diafragmë të re? 

• Pyetje ose probleme? 

Mbani mend: Metodat 
vagjinale nuk mbrojnë 
plotësisht nga SST ose 

HIV/SIDA 

Të kontrollojmë:  
• Gjendje të reja shëndetësore?  
• A keni nevojë për prezervativë? 



Vizita e sërish për metoda vagjinale 

• A jeni të kënaqur me këtë metodë? A 
keni nevojë për më shumë 
spermicide? A keni nevojë për 
diafragmë të re? 

Si mund t’u ndihmoj? 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 
Ndihmon me 

probleme?Kaloni në faqen 
tjetër. 

Ndryshon metodën? Bisedoni 
për metoda tjera. Kaloni në 
tabin Zgjedhja e metodave 

Vazhdon? 
Jepni më shumë prezervativë. 

• Gjendje të reja shëndetësore? 

Të kontrollojmë: 
• Nëse ka rrezik të lartë nga infeksioni HIV, klientja duhet ta 

ndërpresë marrjen e spermicideve. Ndihmoni të zgjedhin 
metodë tjetër, nëse dëshirojnë. 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Metoda 
vaginale 

Klienti që kthehet përsëri: metoda vagjinale                       
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• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e re 
shëndetësore para se të jepni sasi të reja të barërave. Shini më poshtë. 

• Diafragma duhet të ndërrohet, kur të bëhet e fortë ose e hollë, ose kur 
të bëhen vrima në të. 

• Diafragma duhet përsëri të vendoset pas lindjes 

• Për kontroll të efekteve anësore dhe problemeve 
 tjera, kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
“Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”.  
• Dëshiron ta ndërpresë kontracepsionin? Diskutoni për shkaqet, 

pasojat, hapat vijuese. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse 
nuk është e mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse 
ka nevojë, jepni prezervativë 



Pyetje ose probleme? 

Ndihma për përdorimin e metodave vagjinale 

Dëshironi të vazhdoni 
përdorimin e metodave 

vagjinale, ose dëshironi ta 
ndryshoni metodën? 

• Probleme me 
vënien e 

diafragmës? 

• Kruarje, 
puçrra, 

pezmatim? 

• Dhimbje 
gjatë 

urinimit? 



Nëse përdor spermicide: 
• Kontrolloni nëse ka infeksion (shenjat: sekreti jonormal i vagjinës, 

skuqje, dhe/ose ënjtje të vagjinës, kruajtje të vulvës) dhe jepni udhëzim 
ose mjekoni sipas nevojave. 

• Nëse nuk ka infeksion, klientja mund të jetë alergjike ndaj spermicideve. 
Vazhdoni me prodhim tjetër.  

Nëse përdor diafragmë: 
• Propozoni menjëherë të nxjerrë diafragmën (por jo më herët se 6 orë 

pas marrëdhënieve seksuale), pastrojeni dhe thajeni atë në mënyrë të 
përpiktë të saj. 

• Nëse vazhdon problemi, ndoshta duhet të ndryshohet metoda ose të 
përsëri të vendoset diafragma në mënyrë të drejtë. 

• Nëse klientja ka infeksion në traktin urinar, mjekojeni infeksionin 
me antibiotikë.  

Pyetje ose probleme? 

• Probleme me vënien e diafragmës? 
• Edhe njëherë me kujdes shpjegojeni procedurën e vënies.  
• Atë mund ta vendojë në klinikë. Përkujdesuni të vendoset në mënyrë adekuate 
• Diafragma mund të duhet të rivendoset,nëse klientja ka lindur para pak kohësh 

një foshnjë 

      A dëshiron klienti të vazhdojë me përdorimin e diafragmës/spermicideve ose dëshiron ta ndryshojë metodën? 
Hapi vijues: 

Vazhdon? Jepni sperimicide tjera, nëse 
ka nevojë 

Ndihma për përdorimin e metodave vagjinale   

• Kruarje, puçrra, pezmatim? 

• Dhimbje gjatë urinimit? 

Ndryshojë? Bisedoni për metodat tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodave. 

Metoda 
vagjinale 

Klienti që vjen përsëri: metoda vagjinale                      
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Nëse ka probleme, dëgjojeni klientin me vëmendje. 
• Të gjitha komentet merrni seriozisht.  
Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt.  



Si mund t’u ndihmoj? 
• A jeni të kënaqur me këtë metodë? 
• A keni nevojë për metodë tjetër?  

Keni nevojë nëse:  

Mbani mend: MAL nuk ju 
mbron nga SST ose 

HIV/SIDA  

Vizitë e serishme për MAL 

Foshnja ka më 
shumë se 6 muaj 

Keni ndërprerë ushqimin e 
foshnjës vetëm më 
qumështin e gjirit 

Janë kthyer 
ciklet 

• Pyetje ose probleme? 
Le të kontrollojmë: 
• A keni nevojë për 
prezervativë? 



Vizitë e serishme për MAL 

• A jeni të kënaqur me këtë metodë? 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 
Ndihmë me probleme? 
Kaloni në faqen tjetër. 

Vazhdon? Përkujtojani të vijë përsëri pasi foshnja t’i 
mbush 6 muaj, ose kur t’i kthehen menstruacionet ose 

kur të përfundojë ushqimin e foshnjës vetëm me 
qumësht të gjirit (cilado që të shfaqet e para). 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Le të kontrollojmë: 

Si mund t’u ndihmoj? 
• Ndihmoni të zgjedhë metodë tjetër kur: 

-foshnja arrin 6 muaj, 
   -ose i kthehen menstruacionet 
   -ose ndërpret plotësisht (ose gati sa plotësisht) mëkimin (çka do 

që të ndodh së pari). 
- Po ashtu mund të përdorë metodë tjetër gjatë mëkimit:  

Prezervativë, PIU (spiralë), minitabletë, implante ose injeksione me efekt 
të vazhdueshëm. Ato nuk e pengojnë mëkimin. Nga 6 muaj pas lindjes, 
mund të përdorë edhe tableta ose injeksione mujore.  

• A keni nevojë për metodë tjetër?  
Keni nevojë nëse:  
-Foshnja ka më shumë se 6 muaj 
-Janë kthyer ciklet 
-Keni ndërprerë ushqimin e foshnjës 
vetëm më qumështin e gjirit 

Ndryshon metodën? Bisedoni 
për metoda tjera. Kaloni në 

tabin Zgjedhja e metodave.  

MAL 

Klienti që kthehet përsëri: MAL                  
KK 
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• Për kontroll të problemit kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? Shihni tabelën e  
dhënë më lartë.“Nuk është problem të ndryshohen  
metodat, nëse ju vendosni ashtu”.  
• Dëshiron ta ndërpresë kontracepsionin?  
Diskutoni për shkaqet, pasojat, hapat vijuese. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse nuk 
është e mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse ka 
nevojë, jepni prezervativë 



Ndihmë gjatë përdorimit të MAL-së 

• Pyetje ose probleme? 

• Vështirësi ose shqetësim  
rreth mëkimit? 

A jeni të kënaqur me MAL ose 
dëshironi ta ndryshoni 

metodën? 



         Ndihmë gjatë përdorimit të MAL-së 
 

• Pyetje ose probleme? 
 

• Vështirësi ose 
shqetësim rreth 
mëkimit? 

 

 

 
 

Nuk ka qumësht të mjaftueshëm? Ndihma e mundshme: 
•Mëkim më i shpeshtë i foshnjës 
•Pini shumë lëngje ose ushqehuni shëndetshëm. 
•Më shumë ndihmë. 
Lythe të çara?? 
•Mund të vazhdoni me mëkimin. 
•Për t’i shëruar ato duhet më shpesh ta ushqejë foshnje me gji, duke filluar nga 
lythi më pak i sëmurë; pas mëkimit lythet le të thahen vetë. 
•Kontrolloni sesi e mban foshnjën derisa mëkon.  

Dhembje të gjinjve? 
•Me ethe dhe lodhje? Gjinjtë janë të skuqura dhe të ndjeshme? Djegin nëse 
preken? Ndoshta janë të infektuara. Mjekojeni infeksionin. Këshillojeni klientin 
të vazhdojë shpesh të mëkojë. 
•Nëse nuk ka infeksion, a janë gjinjtë të ndjeshme vetëm në vende të caktuara? 
Gjinjtë të forta si kokërr? Gjinjtë janë të mbushura, të forta dhe të ndjeshme? 
Ndoshta janë të zënë kanalet e qumështit ose janë të mbushura plotë. 
Këshilloni ndërrimin e pozitës gjatë mëkimit. Tregojani pozitën e duhur.  

 A dëshiron klienti të vazhdojë me përdorimin e MAL-it ose dëshiron ta ndryshojë metodën? 
Hapi vijues: 

MAL 

Ndryshon metodën? Bisedoni për 
metoda tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e 

metodave.  

Klienti që kthehet përsëri: MAL                  
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Nëse ka probleme, dëgjojeni klientin me vëmendje.  
• Të gjitha komentet merrni seriozisht. 
 Të gjitha shqetësimet merrni me seriozitet. 
• Përgjigjuni në pyetjet me respekt.  

Vazhdon? 
Përkujtojani të vijë përsëri pasi foshnja t’i mbush 6 muaj ose kur t’i 
kthehen menstruacionet ose kur të përfundojë ushqimin e foshnjës 

vetëm me qumësht të gjirit (cilado që të shfaqet e para). 



Si mund t’u ndihmoj? 

• A jeni të kënaqur me këtë metodë?  

• Pyetje ose probleme? 

 

Të kontrollojmë:  

• A keni ende cikle të rregullta? 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Mbani mend: Metoda e 
ditëve standarde nuk ju 

mbron nga SST ose 
HIV/SIDA 

Vizitë e serishme për Metodën e  
ditëve standarde të fertilitetit 



         Vizitë e serishme për Metodën e ditëve standarde të fertilitetit 

• A jeni të kënaqur me këtë metodë? 

• Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 

Ndihmë me probleme? 
Kaloni në faqen tjetër. 

Kaloni në faqen tjetër. Ndryshon 
metodën? Bisedoni për metoda tjera. 
Kaloni në tabin Zgjedhja e metodave.  

Metodi i diteve 
standarde 

• A keni nevojë për prezervativë? 

Le të kontrollojmë: 

Si mund t’u ndihmoj? 

• A keni ende cikle të rregullta? 

• Për përdorim efektiv të metodës klientja duhet të ketë  cikle të 
rregullta me kohëzgjatje prej 26 deri në 32 ditë. 

• Nëse ka pasur më shumë se dy cikle më të shkurtra se 26 
ditë ose më të gjatë se 32 ditë brenda një viti, atëherë 
metoda mund të jetë më pak efektive, madje ndoshta duhet 
të zgjedhjet një metodë tjetër.  

Klienti që kthehet përsëri: metoda e njohjes së ditëve standarde të fertilitetit                    
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• Nëse klientja është e kënaqur, atëherë kontrollojeni gjendjen e 
re shëndetësore para se të jepni sasi të reja të barërave. Shini më 
poshtë. 

• Për kontroll të efekteve anësore dhe  
problemeve tjera, kaloni në faqen tjetër. 
• A dëshironi t’i ndryshoni metodat? 
“Nuk është problem të ndryshohen metodat, nëse ju vendosni ashtu”.  
• Dëshiron ta ndërpresë kontracepsionin? Diskutoni për shkaqet, 

pasojat, hapat vijuese. 

• Kontrolloni sesi klientja parandalon SST/HIV/SIDA.  Nëse 
nuk është e mbrojtur, kaloni në tabin Mbrojtja e dyfishtë. Nëse 
ka nevojë, jepni prezervativë.  

• Nevojitet mbrojtje nga shtatzënia për ditët e fertiletit? 

Vazhdon? Ofroni prezervativë për 
përdorim gjatë ditëve të fetilitetit. 



Pyetje ose probleme? 

Ndihma në përdorimin e Metodës së njohjes  

së ditëve standarde të fertilitetit 

Jeni të kënaqur me përdorimin e 
kësaj metode ose dëshironi të 

kaloni në metodë tjetër? 

• Keni probleme 
me të mbajturit 

mend për ta 
lëvizur unazën?  

• E keni vështirë të 
përdorni 

prezervativë ose të 
abstenoni gjatë 

ditëvë të fertilitetit? 

• Keni pasur 
marrëdhënie 

intime të 
pambrojtura gjatë 
ditës së fertilitetit 



Ndryshon metodën? Bisedoni për metoda 
tjera. Kaloni në tabin Zgjedhja e 

metodave.  

       Ndihma në përdorimin e Metodës së njohjes  
së ditëve standarde të fertilitetit 

Pyetje ose probleme? 

Hapi vijues: 

Metoda e 
diteve 

standarde 

• Keni probleme me të 
mbajturit mend për ta 
lëvizur unazën?  

• E keni vështirë të përdorni 
prezervativë ose të abstenoni 
gjatë ditëvë të fertilitetit? 

• Keni pasur marrëdhënie intime 
të pambrojtura gjatë ditës së 
fertilitetit 

• Diskutoni nëse mund të ndihmojë këshillimi me partnerin e saj. 
• Ajo mund t’ia tregojë partnerit të saj Rruazat (gjerdanin) e Ciklit dhe të 

potencojë se shtatzënia është e mundshme në ditë të caktuara. 
• Ushtroni me klienten sesi të bisedojë me partnerin. Shihni Shtojcën 9. 
• Nëse është e përshtatshme, bisedoni për kënaqësinë seksuale pa 

penetrim. 
• Kontrolloni: “A do të ishte më e mirë ndonjë metodë tjetër” 

• Në kalendar mund ta shënojë ditën e parë të ciklit. Pastaj, mund 
t’i numërojë ditët nga dita e parë e ciklit, ashtu që do ta lëvizë 
unazën e gomës në atë unazë. 

• Mund të mendojë për kontracepsion emergjent, nëse ka pasur 
seks të pambrojtur në ditën e fertilitetit. Shih tabin Kontracepsioni 
emergjent. 

Klienti që kthehet përsëri: metoda e njohjes së ditëve standarde të fertilitetit                   
KK 
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Vazhdon? Ofroni prezervativë për përdorim gjat 
ditëve të fetilitetit. 



Kontracepsioni emergjent  

• Ekzistojnë metoda të sigurta 
për parandalim të 
shtatzënisë pas seksit të 
pambrojtur 

• Para sa kohe ke pasur seks 
të pambrojtur 

• A ka gjasa të ishit të 
ekspozuar në SST/HIV  



     Kontracepsioni emergjent (KE) 
• Ekzistojnë metoda të 

sigurta për parandalim të 
shtatzënisë pas seksit të 
pambrojtur 

Tabletat emergjente kontraceptive:  
Pas marrëdhënieve intime të pambrojtura, klientja duhet të merr tableta.  Ato 

mund të merren deri në 5 ditë më vonë. Pastaj shihni në faqen tjetër.  

• Këshilloni sipas nevojave 

• “Kjo mund t’i ndodh çdokujt” 
• Nëse dëshiron, le t’u rrëfejë klientja. 
• Ofroni mbështetje pa e gjykuar rastin e klientes 

A dëshiron klientja kontracepsion emergjent? 
Hapi vijues: 

Për informacione në lidhje me tabletat për KE 
kaloni në faqen tjetër. 

 Për informacione në lidhje me PIU emergjente 
të bakrit, kaloni në faqen tjetër KE4. 

— deri në 5 ditë? 

• Ndoshta klientja do të dëshirojë t’i shqyrtojë kontracepsionin emergjent (KE) nëse: 
- nuk e ka përdorur këtë metodë 
-  metodën nuk e ka përdorur në mënyrë të duhur (p.sh. nuk i ka marrë të gjitha tabletat, është 

vonuar me marrjen e ndonjë injeksionit) 
-  ka dështuar metoda (prezervativ i çarë, PIU e nxjerrë) 
• Nëse përgjigja e saj është “PO” për ndonjërën nga pyetjet e Shtojcës 1, ajo me siguri nuk është 

fertile dhe nuk ka nevojë për KE. Sidoqoftë, nëse është e brengosur, mund të përdorë KE. 

— më shumë se 5 ditë? 

KE 
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• Para sa kohe ke pasur seks të 
pambrojtur 

PIU  spiralja emergjente nga bakri:   
• Më efektive sesa tableta, por klientet me rrezik të madh të SST nuk duhet t’i përdorin ato 

(shih faqen KE4). 
• Po ashtu mund të përdoret deri në 5 ditë pas marrëdhënieve seksuale të pambrojtura 

(shih faqen EK4) 
• Zgjedhje e mirë për gratë, që dëshirojnë të vazhdojnë përdorimin e PIU spirales 

Kontracepsioni  
emergjent 

• A ka gjasa të ishit të 
ekspozuar në SST/HIV  

• Nëse ka pasur seks të pambrojtur në rrethana, të cilat sugjerojnë përcjellje të HIV 
ose SST-ve, menjëherë ofroni dhe filloni me profilaksi pas ekspozimit  në HIV 
(PPE) (në afat prej 72 orëve dhe/ose tretman për SST, nëse është e mundshme 
udhëzoni për këshillim të mëtejmë, mbështetje dhe mjekim.  

  
 



• Duhet të merret sa më shpejtë që është e 
mundur pas marrëdhënieve të 
pambrojtura seksual 

• Nuk shkaktojnë abort 

• Mund të shkaktojnë neveri, vjellje, njolla 
(damka) ose gjakderdhje 

• Nuk e pengojnë shtatzëninë herën e 
ardhshme kur të bëni marrëdhënie intime 

• Nuk janë për përdorim të rregullt 

Tableta për Kontracepsioni emergjent 



        Tableta për Kontracepsion emergjent (TKE) 
• Klientja duhet të merr tableta sa më shpejtë që është e mundur pas 

marrëdhënieve të pambrojtura seksuale, ideale do të ishte nëse merr në 
afat prej 72 orësh (3 ditë). Tabletat mund të merren deri në 120 orë (5 ditë), 
por bëhen më pak efikase pas çdo dite të kaluar. 

• Nëse ka pasur akte tjera të marrëdhënieve të pambrojtura seksuale pas 
menstruacionit të fundit, dhe veç më ka gjasa klientja të jetë shtatzënë, atëherë 
TKE nuk do të ketë efekt. Nëse merr TKE gjatë shtatzënisë, nuk ka ndonjë dëm 
ndaj fetusit. Duhet të vijë përsëri, nëse cikli i ardhshëm i vonohet për më 
shumë se 1 javë. 

    
Hapi vijues: 

Nëse ajo zgjedh tabletat për TKE, ofroni ato 
dhe kaloni në faqen tjetër. 

 Për informacione në lidhje me PIU emergjente 
të bakrit, kaloni në faqen tjetër KE4. 

• Bisedoni: TKE-të nuk mbrojnë gjatë akteve tjera të marrëdhënieve 
seksuale. (Shih fazën tjetër për mbrojtje të vazhdueshme) 

• Më pak efektive sesa pjesa më e madhe e metodave të rregullta. 

• Duhet të merret sa më 
shpejtë që është e mundur 
pas marrëdhënieve të 
pambrojtura seksuale 

• Nuk e pengojnë shtatzëninë 
herën e ardhshme kur të bëni 
marrëdhënie intime 

• Nuk janë për përdorim të rregullt 

 

• Mund të shkaktojnë neveri, 
vjellje, njolla (damka) ose 
gjakderdhje 

• Nuk shkaktojnë abort 

• TKE e parandalon shtatzëninë. Ato nuk shkaktojnë aborte. Kryesisht 
veprojnë përmes ndërprerjes së ovulimit (shih Shtojcat 4 dhe 5). 

• Nëse merr tableta të kombinuara estrogjen-progestogen, klientja mund të 
merr edhe barëra kundër neverisë (meklazin hidroklorid). 

• Nëse vjell në afat prej 2 orësh pas marrjes së TKE-së, sa më shpejtë 
duhet të merr edhe një dozë. 

• Mund të ketë njolla ose gjakderdhje disa ditë pas marrjes së tabletave 

KE 
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TKE me levonorgestrel 
•Kanë më shumë efekt, shkaktojnë më pak neveri dhe vjellje  sesa TKE të 
kombinuara. 
•Doza: Merrni 1.5 mg të levonogestrelit në një dozë 
Estrogen Progesteron i kombinuar  
•Përdorni nëse nuk keni në dispozicion tabletë vetëm me levonogestrel 
•Doza: Merrni 2 doza prej 100 mcg etinilestradiol plus 0.5 mg të levonogestrelit, 
në 12 orë distancë kohore 

Kontracepsioni 
emergjent 



Keni nevojë për mbrojtje të vazhdueshme? 
Ju lusim të merrni në konsideratë: 

• A mund përsëri të ketë marrëdhënie 
seksuale të pambrojtura? 

• A keni nevojë për mbrojtje të 
dyfishtë nga shtatzënia dhe 
SST/HIV/SIDA? 

• A mund gjithnjë të zgjedhni kur të 
bëni marrëdhënie seksuale? 

• A keni metodë të rregullt? A jeni të 
kënaqur me të? 

A dëshironi të njoftoheni me 
opsionet tuaja për planifikim 

të familjes? 



    

       Keni nevojë për mbrojtje të vazhdueshme? 

• Inkurajoni klienten ta tregojnë rrëfimin e saj 
• Nëse nga rrëfimi i saj ka indikacione për SST, udhëzojeni 

për mjekim. Diskutoni për përdorimin e prezervativëve, 
nëse është e përshtatshme. 

• Nëse është në rrezik nga SST-të, diskutoni në lidhje me 
mbrojtjen e dyfishtë nga shtatzënia DHE nga 
SST/HIV/SIDA. Kaloni në tabin për Mbrojtje të dyfishtë. 

• Inkurajoni klienten ta tregojnë rrëfimin e saj 
• Nëse nga rrëfimi i saj ka indikacione për SST, udhëzojeni 

për mjekim. Diskutoni për përdorimin e prezervativëve, 
nëse është e përshtatshme. 

Ju lusim të merrni në konsideratë: 

• Menjëherë mund të fillojë një metodë tjetër, përfshirë 
edhe përdorimin e tabletave.  

• Nëse tani klienti tani nuk sugjeron ndonjë metodë të 
rregullt, ofroni TKE dhe prezervativë dhe jepni udhëzime 
për përdorim të tyre.  

Hapi vijues: 

Për informacione në lidhje me PIU emergjente 
të bakrit, kaloni në faqen tjetër KE4. 

Nëse ajo zgjedh të vazhdojë me 
kontracepsionin kaloni në tabin për  

Zgjedhje të metodës. 

• A keni nevojë për mbrojtje të dyfishtë 
nga shtatzënia dhe SST/HIV/SIDA? 

• A mund gjithnjë të zgjedhni kur të bëni 
marrëdhënie seksuale? 

• A keni metodë të rregullt? A jeni të 
kënaqur me të? 

• A mund përsëri të ketë marrëdhënie 
seksuale të pambrojtura? 

KE 
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Kontracepsioni 
emergjent 



PIU emergjente e bakrit 

• Mund të përdorë nëse ka pasur 
seks të pambrojtur në 5 ditët e 
fundit? 

• Mjeku, infermierja ose mamia e fut 
PIU (spiralen) në mitër 

• PIU mund të nxirret më vonë ose 
mund të lihet aty për kontracepsion 
të vazhdueshëm 



PIU emergjente e bakrit 

• Nëse nuk ka pengesa mjekësore, mund ta përdor si metodë 
afatgjate dhe kurdo mund të nxirret. 

• Nëse mbahet në pozitën e duhur, PIU mund të qëndrojë deri 
në 10 vite. 

• Nëse PIU emergjente nuk e parandalon shtatzëninë, 
atëherë duhet të nxirret.  

• Mund të përdorë nëse ka pasur seks të 
pambrojtur në 5 ditët e fundit? 

    
Hapi vijues: 

Nëse ajo zgjedh metodën PIU emergjente të bakrit, kaloni në tabin PIU emergjente të 
bakrit për të kontrolluar përshtatshmërinë mjekësore për përdorim të PIU spirales (faqe 

PIU 2) dhe për informacione në lidhje me vënien e PIU spirales. 

• Shumë efektive; më efektive sesa TKE-të 
• Nëse mund të vlerësoni kohën e ovulimit të saj, atëherë 

klientja mund ta mbajë PIU-n më shumë se 5 ditë pas 
seksit të pambrojtur, poqë se  nuk është vendosur më 
shumë se 5 ditë pas ovulimit 

• Nuk ka pasur hulumtim për mekanizmin e aksioneve të 
PIU-t të përdora për kontracepsion emergjent. 

KE 
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Kontracepsioni 
emergjent 

• PIU mund të nxirret më vonë ose mund 
të lihet aty për kontracepsion të 
vazhdueshëm 

• Mjeku, infermierja ose mamia e fut PIU-n 
në mitër 



PIU e bakrit 

A dëshironi të mësoni më 
shumë për PIU-n ose 

dëshironi të bisedojmë për 
ndonjë metodë tjetër? 

• Pajisje e vogël, e cila futet brenda mitrës 

• Shumë efektive 

• Ka efekt deri në 10 vite, varësisht nga tipi 

• Mund t’ua nxjerrim atë, kur të dëshironi 

• Është shumë e sigurt 

• Mund ta rrisë gjakderdhjen menstruale 

 ose ngërçet 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA 



• Shumë efektive, pa ndonjë nevojë për të mbajtur mend. 
• T 380 A e bakrit zgjat 10 vite 
• Te gratë më të vjetra: duhet të nxirret 1 vit pas menstruacionit të fundit 

(menopauzës). 
• Kur të nxirret PIU, gruaja për një kohë të shkurtër mund të ngel shtatzënë 

“A dëshiron të mësoni më shumë për PIU-n ose dëshironi të bisedojmë për ndonjë metodë tjetër? 

• Pajisje e vogël, e cila futet brenda 
mitrës 

Në lidhje me PIU spiralen: 
• Kornizë e vogël elastike e plastikut me mbështjellëse të bakrit dhe/ose me 

tel. 
• Jepjani një PIU klientes, që ta mbajë në dorë. 
• Efekti i saj kryesisht ka të bëjë me pengimin e kontaktit mes spermës dhe 

qelizës vezë. Më shumë gra mund të shfrytëzojnë PIU, përfshirë edhe 
gratë, të cilat kurrë nuk kanë qenë shtatzëna. 

Kontrolloni shqetësimin dhe informacionet që ka dëgjuar klientja:  
“Çka keni dëgjuar në lidhje me PIU-n?”  
    (Shih Shtojcën 10, që flet për mitet) 
Shpjegoni mitet e zakonshme: 
• Spiralja nuk del nga mitra dhe nuk shëtitet nëpër trup 
• Ajo nuk pengon gjatë marrëdhënieve intime, edhe pse ndonjëherë burri 

mund t’i ndjejë telat. 
• PIU nuk ndryshket në trup, madje edhe pas shumë viteve qëndrim. 

• Efektet anësore zakonisht riparohen pas 3 muajve (shih faqen PIU 
1) 

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA përdorni edhe prezervativë. 

Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë 
për PIU, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

PIU (Spirale) e bakrit 

• Shumë efektive 

• Mund t’ua nxjerrim atë, kur të 
dëshironi 

• Ka efekt deri në 10 vite, varësisht 
nga tipi 

• Mund ta rrisë gjakderdhjen menstruale 
ose ngërçet 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA  

PIU të bakrit 

PIU 
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• Është shumë e sigurt 

Për të diskutuar për ndonjë metodë tjetër, kaloni 
në tabin për metodë të re ose kaloni në tabin për 

Zgjedhje të metodës 

 



Kush mund të përdorë, gjegjësisht kush nuk mund të përdorë PIU 

Mirëpo zakonisht nuk mund të përdorë PIU, nëse: 

Shumica e grave mund 
në mënyrë të sigurt ta 
përdorë PIU 

•Mund të jetë 
shtatzënë 

•Para pak kohe 
ka lindur (dy ditë 

e më tepër) 

• Kohëve të 
fundit ka 

gjakderdhje të 
pazakonshme 

vagjinale 

• Është në rrezik të 
madh për 

infektim me SST 
• Ka infeksione ose 

probleme në organet 
gjenitale të femrave 



                       Kush mund të përdorë, gjegjësisht kush nuk mund të përdorë PIU 

• PIU nuk duhet të vendoset brenda 48 orëve dhe 4 javëve pas lindjes së 
foshnjës, për shkak të rrezikut të nxjerrjes së saj nga vetë trupi. 

SST ose sëmundja infektuese e pelvikut (SIP): 
• Mjekoni SIP-të, klamidinë ose gonorrenë ose cervicitis me qelb PARA vënies së PIU-

t. Ofroni mjekim edhe për partnerin. 
• Mund të vendoset PIU nëse klienti ka ulcerë gjenitale ose vagjinitis (vagjinozë 

bakteriale, trihomonas vagilnalis), por kontrollojeni edhe rrezikun nga klamidia dhe 
gonorreja. Mjekoni infeksionet. 

HIV ose SIDA: 
• PIU mund të vendoset edhe nëse klientja ka HIV. 
• PIU nuk duhet të vendoset nëse klientja vuan nga SIDA. Mirëpo, nëse ajo mjekohet 

me barëra antiretrovirale dhe është e shëndoshë, mund ta vendosë PIU-n.  
Infeksioni pas lindjes së fëmijës ose abortit: 
• Të gjitha infeksionet duhet të mjekohen plotësisht para se të vendoset PIU. 
Kanceri në organet e femrave ose tuberkulozës së pelvikut (TB): 
• Mos e vendosni PIU-në nëse dihet se ka kancer në qafën e mitrës,kancer endomtrial 

ose kancer në vezore, sëmundje qoftë beninje ose malinje e trofoblastit; TB të 
pelvikut 

Shumica e grave mund në mënyrë të sigurt 
ta përdorë PIU. Mirëpo zakonisht nuk mund 
të përdorë PIU, nëse: 

• Nëse jeni në rrezik të lartë nga klamidia dhe gonorreja.  
Personat me rrezik të lartë nga këta SST: 
• Kanë më shumë se 1 partner seksual dhe nuk përdorin prezervativë në çdo rast; 
• Kanë partner seksual, që mund të ketë seks me persona tjerë dhe nëse nuk përdorë 

prezervativë në çdo rast.  

“A mund të vërtetohemi se PIU është metodë e sigurt për ju. Zakonisht, gratë, që kanë ndonjë 
nga këta gjendje, duhet ta prolongojnë (anullojnë) vendosjen ose ta prolongojnë përdorimin e 
kësaj metode”  

• Gjakderdhja e pazakonshme duhet të kontrollohet para se të vendoset PIU 

 
 

Klienti nuk mund të përdorë PIU: 
ndihmojeni të zgjedh një metodë tjetër 

Klienti mund të përdorë PIU:  
kalo në faqen tjetër 

Hapi vijues: 

2 

• Para pak kohe ka lindur 
(dy ditë e më tepër) 

• Kohëve të fundit ka gjakderdhje 
të pazakonshme vagjinale 

• Mund të jetë shtatzënë 
• Nëse keni ndonjë dyshim, përdoreni listën për kontroll të shtatzënisë në 

Shtojcën 1 ose bëni test për shtatzëni. 

PIU të bakrit 

• Është në rrezik të madh për 
infektim me SST 

PIU 
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• Infeksione ose probleme në 
organet gjenitale të femrave 



Efektet e mundshme anësore 

Pas vënies: 

• Ngërç për disa 
ditë 

• Njolla për disa 
javë 

Efekte tjera anësore të zakonshme: 
• Cikle menstruale 

më të gjata dhe 
më të vrullshme 

• Gjakderdhje ose njolla 
ndërmjet cikleve 

• Më shumë ngërçe ose 
dhembje gjatë cikleve 

Mund të zvogëlohen pas 
disa muajsh Si do të ndjeheshit për 

këta efekte anësore 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të ndjeni disa efekte anësore. 
Zakonisht ato nuk janë shenjë të efekteve anësore 



• “Trupi ka nevojë për kohë, që të përshtatet” 
• Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe ndaj metodave. 

Efektet e mundshme anësore 

A është klienti i njoftuar me efektet anësore? A dëshiron ta përdorë metodën? 

Bisedoni: 
• “Nëse juve do t’u ndodhnin këta efekte anësore, çka do të kishit 

menduar ose si do të ndjeheshit?” 
• “Çka nënkupton ajo për ju?” 
• Bisedoni për thashethemet dhe gjërat,  
    që keni dëgjuar. (Shih Shtojcën 10) 
• “Ju lutem të vini përsëri, kurdoherë, që keni nevojë për ndihmë 

ose dëshironi të parashtroni ndonjë pyetje”  
• “Nuk prish punë të kaloni nga një metodë në një metodë tjetër.” 
• Për trajtim të efekteve anësore, shihni tabin Klienti që vjen 

përsëri. 

Hapi vijues: 

Nëse po, kaloni në faqen tjetër. Nëse jo, diskutoni më tej ose shqyrtoni 
metoda tjera. 

PIU nga bakri 

Pas vënies: 
•Ngërç për disa ditë 
•Njolla për disa javë 

• Për ngërçe pas vënies së PIU-t  mund të merrni aspirinë, 
paracetamol ose ibuprofen 

• Ngërçet dhe gjakderdhjet zakonisht janë më të rralla nga 3 
deri në 6 muaj 

Efekte tjera anësore të zakonshme: 
•Cikle menstruale më të gjata dhe më të 
vrullshme 
•Gjakderdhje ose njolla ndërmjet cikleve 
•Më shumë ngërçe ose dhembje gjatë cikleve 

Mund të zvogëlohen pas disa muajsh 

PIU 
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Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të 
ndjeni disa efekte anësore. Zakonisht 
ato nuk janë shenjë të efekteve anësore 



 
 

Hapat: 
     Kontrollim të pelvikut 

     Pastrimi i vagjinës dhe qafës së mitrës 
       Vendosja e PIU-t në mitër përmes qafës        

së mitrës 

• Mund të dhemb gjatë vënies 
• Ju lutem të na tregoni nëse keni dhembje 
• Pastaj sa të doni pushoni 
• Mund të keni ngërçe për disa ditë pas 

vënies 

Çka do të ndodhë, kur të merrni PIU (spiralen) tuaj 

 

 

 

Pastaj: herë pas 
herë mund të 
kontrolloni PIU 

A jeni të gatshëm të 
zgjedhni këtë metodë? 

Çfarë pyetje dëshironi të 
parashtroni? 



 
 

Hapat: 
     Kontrollim të pelvikut 

     Pastrimi i vagjinës dhe qafës së mitrës 

     Vendosja e PIU-t në mitër përmes qafës 
së mitrës 

• Pyeteni nëse ka ndonjë pyetje ose brengë. 
• Shpjegoni se kush do ta bëjë procedurën. 
• Nuk ka nevojë për anestezion. Femra është e zgjuar derisa 

i vendoset pajisja intrauterine (PIU) 

• Nëse është kontrollimi i parë i pelvikut, shpjegojeni arsyen e 
kontrollit, përfshirë edhe pozitën. Klientja le ta mbajë spekulumin. 
Shpjegojani se si përdoret ai.  

• Punoni ngadalë dhe me mirësi. 
• Tregoni një model të PIU-t me krahë të mbështjella në pajisjen 

për vënie  

• Çdo dhimbje e drejtpërdrejtë më së shumti mund të zgjasë 
30 minuta 

• Mund të dhemb gjatë vënies 
• Ju lutem të na tregoni nëse keni 

dhembje 
• Pastaj sa të doni pushoni 
• Mund të keni ngërçe për disa ditë pas 

vënies 

 

 

 

              Çka do të ndodhë, kur të veni PIU (spiralen) tuaj   

A e kupton klientja procedurën për vënien e PIU-t. A është e përgatitur për të? 
Hapi vijues: 

PIU nga bakri 

Si të kontrollohet: 
• Njëherë në javë në muajin e parë. 
• Herë pas herë pas menstruacionit  
Si të kontrollohet: 
• Pastroni duart, qëndroni galiç, futeni një gisht në vagjinë dhe 

ndjeni telat e spirales në qafën e mitrës. Mos i tërhiqni telat. 
Nëse nuk mund t’i ndjeni telat ose ato duken më të gjata 
ose më të shkurtra, atëherë duhet të vini përsëri në klinikë. 
Ndoshta PIU është hedhur nga trupi, andaj nevojitet të 
përdorni kontracepsion emergjent. 

Pastaj: herë pas herë mund të 
kontrolloni PIU 

PIU 
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Nëse klientja vendos për këtë metodë, kaloni 
në faqen tjetër. 

Nëse jo, bisedoni për shqyrtimin e 
metodave tjera 



Tani mund të veni PIU 

• Mund të filloni cilëndo ditë të 
ciklit menstrual, nëse 
sigurohemi se nuk jeni 
shtatzënë 

• PIU mund të vendoset në dy 
ditët e para pasi klientja të lind 
foshnjën 

A do të dëshironit tani të 
vendosni PIU 



Nëse kalon nga një metodë në tjetër : 
• Mund të vendoset menjëherë pas abortit. Nëse vendoset në 7 ditët e 

para pas abortit, nuk ka nevojë për mbrojtje plotësuese. 

                     Tani mund të veni PIU 

A është e gatshme tani të vendosë PIU? 
Hapi vijues: 

Nëse ajo mund ta vendosë PIU (spiralen) tani, 
përgatiteni për vendosjen ose caktoni takim për 

vënien e spirales sa më parë. 

Nëse ajo duhet të presë, ofroni prezervativë 
ose ndonjë metodë tjetër 

PIU nga bakri 

• Mund të filloni cilëndo ditë të 
ciklit menstrual, nëse 
sigurohemi se nuk jeni 
shtatzënë 

• Nëse menstruacioni ka filluar në 12 ditët e fundit, atëherë PIU mund të vendoset. 
• Nëse menstruacioni ka filluar në 12 ditët e fundit, PIU mund të vendoset nëse 

ekziston arsye bindëse se gruaja nuk është shtatzënë (kontrolloni në listën e 
shtatzënisë në Shtojcën 1). Nuk duhet të pritet menstruacioni i ardhshëm. 

Vënia pas lindjes: 
• Mund të vendoset në afat prej 48 orëve pas lindjes. Nevojitet trajnim i veçantë. 
• Mund të vendoset edhe 4 javë pas lindjes. Patjetër duhet të ekzistojë bindje e 

arsyeshme se gruaja nuk është shtatzënë. 
• Ndërmjet 48 orëve dhe 4 javëve pas lindjes, prolongojeni vënien e PIU spirales. Ofroni 

prezervativë ose metodë tjetër, nëse gruaja nuk e ushqen foshnjën vetëm me qumësht.  

Nëse kalon nga një metodë në tjetër: 
• Nëse e ka përdorë në mënyrë të duhur një metodë tjetër të besueshme 

(përfshirë edhe MAL-in) ose nuk ka pasur marrëdhënie seksuale nga cikli i 
fundit menstrual, tani është momenti për ta vendosur PIU-, vetëm se duhet 
të jeni të kujdesshëm të mos jetë gjatë kohës së menstruacionit.  

• PIU mund të vendoset në dy 
ditët e para pasi klientja të 
lind foshnjën 

PIU 
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Nëse ka infeksion: 
• Mund të vendoset pasi infeksioni plotësisht të trajtohet dhe kurohet. Ofron 

prezervativë ose ndonjë metodë tjetër, që mund ta përdorë ndërkohë. 



        Çka duhet të mbahet mend 
• Lloji i PIU-t tuaj: 

• Kur të nxirret PIU: 

• Janë të zakonshme 
ndryshimet e gjakderdhjes 
dhe ngërçeve. 

• Ejani në kontroll pas 3 deri në 6 javë, 
ose pas menstruacionit të fundit 

Vizitojeni infermieren ose mjekun nëse: 
• Nuk ju kanë 

ardhur 
menstruacionet, 
ose mendoni se 
jeni shtatzënë 

• Mund të keni 
SST ose 
HIV/SIDA 

• Duket se telat 
e PIU-t e kanë 
ndryshuar 
gjatësinë ose 
mungojnë 

• Keni 
dhembje të 
rëndë në 
pjesën e 
poshtme të 
stomakut 

Diçka tjetër që duhet 
 të përsërisim ose të 

shpjegojmë?  
Pyetje tjera? 



Shenja që iniciojnë vizitë tjetër: 
• “Këto shenja nënkuptojnë se mjeku ose infermierja duhet 

t’ju kontrollojë, nëse problemi zmadhohet.” 
• “Dua të jeni e informuar dhe t’i mbani mend gjërat.” 

• Jepni klientes kartelë informative ose kopje të faqes për 
klientë dhe shpjegojani atë. Bëjani me dije ta ruajë kartelën 
në një vend të sigurt. 

• PIU e bakrit T380 A zgjat 10 vite. 
• Te gratë më të vjetra: duhet të nxirret 1 vit pas 

menstruacionit të fundit (menopauzës), për shkak të 
mbrojtjes së plotë nga shtatzënia. 

•Vizitojeni infermieren ose mjekun nëse:  
—Nuk ju kanë ardhur menstruacionet, ose mendoni 
se jeni shtatzënë 
— Duket se telat e PIU-t e kanë ndryshuar gjatësinë 
ose mungojnë 
— Mund të keni SST ose HIV/SIDA 
— Keni dhembje të rëndë në pjesën e poshtme të 
stomakut 

• Lloji i PIU-t tuaj 

• Kur të nxirret PIU 

           Çka duhet të mbahet mend 

“A ndjeni se mund ta përdorni këtë metodë me sukses? A ka nevojë që diçka të përsëritet ose të 
shpjegohet? Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë!  

Porosia e fundit, por më e rëndësishmja: 
“Ejani kurdoherë, që keni ndonjë pyetje ose dëshironi të nxjerrin pajisjen intrauterine (PIU)” 

Hapi i fundit: 

PIU nga bakri 

• Caktoni kontroll për të vlerësuar PIU spiralen dhe për t’u 
vërtetuar se nuk ka infeksion. 

• Nxiteni klientin të vijë në çdo kohë nëse ka probleme, me 
qëllim që t’i nxirret PIU.  

• Ejani në kontroll pas 3 deri në 6 javë, 
ose pas menstruacionit të fundit 

• Ajo duhet t’iu tregoj ofruesve tjerë të shërbimeve 
shëndetësore se mban PIU. 

• Janë të zakonshme ndryshimet e 
gjakderdhjes dhe ngërçeve. 

PIU 
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• Merrni tableta për çdo ditë 

• Mund të jetë metodë shumë efektive 

• Shumë janë të sigurta 

• Ndihmojnë në zvogëlimin e 
gjakderdhjes menstruale 

• Disa gra në fillim kanë efekte anësore – 
por ato nuk janë të dëmshme 

• Nuk mbrojnë nga SST-të ose nga 
HIV/SIDA 

Tabletat 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për tabletat ose dëshironi të 

flasim për ndonjë metodë tjetër? 



Tabletat 

• Merrni tableta për çdo ditë 

“A dëshironi të mësoni më shumë për tabletat, ose dëshironi të bisedoni për një metodë tjetër.”  
Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 

tabletat, kaloni në faqen tjetër. 

• Mund të jetë metodë shumë efektive 

• Disa gra në fillim kanë efekte anësore 
– por ato nuk janë të dëmshme 

• Ndihmojnë në zvogëlimin e 
gjakderdhjes menstruale 

• Nuk mbrojnë nga SST-të ose nga 
HIV/SIDA 
Hapi vijues: 

T1 

Tableta 

• Shumë janë të sigurta 

• “A do të mbani mend t’i merrni tabletat për çdo ditë?” 
• Nuk ka nevojë të bëhet asgjë në kohën e marrëdhënieve seksuale. 

• Shumë efektive nëse merren për çdo ditë. Mirëpo nëse gruaja 
harron marrjen e një tablete, ajo mund të ngel shtatzënë. 

• Lehtë mund të ndërpritet marrja e tabletave: Gruaja, që ndërpret 
marrjen e tableta së shpejti mund të ngel shtatzënë. 

• Efektet anësore shpeshherë zhduken pas 3  muajve (shih faqen 
T3) 

• Për mbrojte nga SST/HIV/SIDA përdorni edhe prezervativë 

Tableta e kombinuara: 
•Përmban hormone estrogjeni dhe progestogjeni 
•Kryesisht vepron duke e ndërprerë ovulimin (shih Shtojcën 4 dhe 5) 

• Tabletat nuk janë të dëmshme për pjesën më të madhe të shëndetit të 
grave. Disa kliente mund të jenë të shqetësuar se ato mund të shkaktojnë 
kancer, mirëpo studimet tregojnë se rreziku është shumë i vogël pothuajse 
për të gjitha gratë, madje tabletat mbrojnë nga disa lloje të kancerit. 

• Komplikimet serioze janë të rralla. Ato përfshijnë sulm në zemër, goditje në 
tru, ngjizje të gjakut në vënët e thella ose më mushkëritë e bardha. 

• Gjakderdhja më e vogël menstruale mund ta ndalojë aneminë. 
• “Kontrolloni thashethemet e zakonshme: Çka keni dëgjuar për 

tabletat?” 
• Shpjegoni mitet e zakonshme:Tabletat treten në gjak. Ato nuk 

akumulohen në stomak. (Shih po ashtu edhe Shtojcën 10) 

Për të diskutuar ndonjë metodë tjetër, kaloni në tabin 
metodë tjetër ose në tabin për Zgjedhje të metodës. 

 



Kush mund dhe kush nuk mund të merr tableta 

Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë t’i përdorin nëse: 

•Kanë shtypje 
të lartë të 

gjakut 

•Pinë duhan 
dhe kanë 35 

ose më 
shumë se 35 

vjeç 

•Mëkojnë 
6 muaj 
ose më 

pak  

•Ndoshta 
janë 

shtatzëna 

•Kanë lindur 
foshnje në 3 
javët e fundit 

Pjesa më e madhe e 
grave sigurt mund të 
përdorin tableta 

• Kanë 
probleme 

tjera 
shëndetësore 



Pjesa më e madhe e grave sigurt mund të përdorin tableta. 
Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë t’i përdorin nëse: 

• Nëse është e mundshme, kontrollojeni shtypjen e gjakut. Nëse shtypja sistolike e gjakut 
është 140+ ose shtypja diastolike e gjakut është 90+, ndihmoni të zgjedh metodë tjetër 
(por, jo injeksion mujor). Nëse shtypja sistolike e gjakut është 160+ ose shtypja 
diasistolike e gjakut 100+, nuk duhet të shfrytëzojë as injeksion me efekt të 
vazhdueshëm.) 

• Nëse nuk është e mundshme matja e shtypjes së gjakut, pyetni nëse ka shtypje të lartë 
dhe mbështetuni në përgjigjen e saj. 

Kush mund dhe kush nuk mund të merr tableta 

“Mund të zbulojmë nëse tabletat janë të sigurta për ju. Zakonisht gratë me 
ndonjë nga këta gjendje duhet të përdorin ndonjë metodë tjetër.” 

• Nëse nuk jeni të sigurt, përdoreni listën për kontrollim të shtatzënisë në 
Shtojcën 1 ose bëni test të shtatzënisë.  

 
 

Klientja nuk mund të përdorë tableta: ndihmoni asaj të 
përzgjedh metodë tjetër, por jo injeksione mujore. 

2 

Klientja mund të përdorë tableta: 
Kaloni në faqen tjetër 

• Kanë shtypje të lartë të gjakut 

• Pinë duhan dhe kanë 35 ose më shumë 
se 35 vjeç 

• Mëkojnë 6 muaj ose më pak  
• Ndoshta janë shtatzëna 

*Çka është migrena 
Kërkoni: “A keni shpeshherë dhembje në kokë, ndoshta në 
njërën anë ose keni pulsim, që shkakton neveri dhe 
përkeqësohet nga drita, zhurma ose lëvizja?” A e shihni një 
dritë të shndritshme para se t’u shfaqet dhembja e kokës?” 
(aura e migrenës) 

Hapi vijues: 

• Kanë lidhur foshnje në 3 javët e fundit 

T2 

Tableta 

“Mund të zbulojmë nëse tabletat janë të 
sigurta për ju. Zakonisht gratë me ndonjë 
nga këta gjendje duhet të përdorin ndonjë 
metodë tjetër.” 

• Kanë probleme tjera shëndetësore 

• Ndonjëherë ka pasur goditje në tru dhe sulm në zemër ose në enët e gjakut.  
• Dhembja e kokës në formë të migrenës: Nuk duhet të përdoren tableta nëse 

është më e vjetër se 35 vjeç dhe ka migrenë, ose në çfarëdo qoftë moshe, nëse 
ka aurë migrene. Gratë nën moshën 35 vjeçare me migrenë pa aurë dhe gratë 
me dhembje të rëndomtë të kokës zakonisht MUND të përdorin tableta. 

• Ndonjëherë ka pasur kancer në gji. 
• Ka 2 ose më shumë faktorë të rrezikut për sëmundjen e zemrës siç është 

shtypja e lartë e gjakut, diabeti, pirja e duhanit, ose klientja është në moshë të 
vjetër. 

• Ndonjëherë ka pasur tromb në mushkëri ose thellë në venat e këmbëve. Gratë 
me trombe sipërfaqësore (dhe vena varikoze) MUND të përdorin tableta. 

• Së shpejti do t’i nënshtrohet operacionit kirurgjik? Ajo nuk duhet të fillojë, nëse 
shkon në operacion, si rezultat i së cilit do të ngel e palëvizshme për më shumë 
se 1 javë. 

• Ka sëmundje serioze të mëlçisë ose verdhëz (lëkurë ose sy të verdhë). 
• Ka diabeti për më shumë se 20 vjet, ose sëmundje të rëndë të shkaktuar nga 

diabeti. 
• Merr tableta për tuberkulozë, infeksion fungal, ose epilepsi (ngërçe/sulme). 



Efekte të mundshme anësore 

• Shumë gra nuk kanë kurrfarë efekte anësore 
• Shpeshherë zhduken pas disa muajsh 

• Neveri 
(stomak i 
trazuar) 

• Gji të 
ndjeshëm 

• Njolla ose 
gjakderdhje 

ndërmjet cikleve 
mujore 

• Ngritje e 
vogël ose 
humbje e 
peshës 

• Dhembje të 
lehta të kokës 

Më të shpeshta janë: 

A dëshironi ta provoni 
këtë metodë dhe të 

shihni nëse ju pëlqen?  

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni disa efekte anësore. 
Zakonisht ato nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 

• Marrje të 
mendjes 



• “Nevojitet kohë për përshtatje” 
• Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe ndaj metodave. 
• Rreth gjysma e përdoruesve asnjëherë nuk kanë efekte anësore. 
• Efektet anësore shpeshherë zhduken ose dobësohen në afat prej 

3 muajsh 

Efekte të mundshme anësore 

Klientja i ka kuptuar efektet anësore? Është e përgatitur të zgjedh metodë? 

• Shumë gra nuk kanë kurrfarë efekte anësore 
• Shpeshherë zhduken pas disa muajsh 

Hapi vijues: 

Bisedoni: 
• “Nëse juve ju ndodhin këta efekte anësore, çka  

do të kishit menduar ose ndjerë për ta?” 
• “Çka do të nënkuptonte kjo për juve?” 
• “Çka do të kishit bërë?” 
• Bisedoni për informacionet dhe shqetësimet, që  

i keni dëgjuar. Shihni Shtojcën 10 në lidhje me mitet. 
• “Ju lusim të vini gjithnjë, kur të keni nevojë për ndihmë ose 

pyetje” 
• “Metoda mund të ndryshohet në çdo kohë” 
• Për zgjidhjen e efekteve anësore, shih tabin Klienti që 

kthehet përsëri. 

• Tregoni klientes: mosmarrja e ndonjë tabele mund ta 
vështirësojë gjakderdhjen dhe mund të bart rreziqe për 
shtatzëni. 

T3 

Më të shpeshta janë: 
• Neveri (stomak i trazuar) 
• Njolla ose gjakderdhje ndërmjet 

cikleve mujore 
• Dhembje të lehta të kokës 
• Gji të ndjeshëm 
• Marrje të mendjes 
• Ngritje e vogël ose humbje e peshës 

Tableta 

Nëse ka vendosur të zgjedh metodën, 
atëherë kaloni në faqen tjetër. 

Nëse nuk ka vendosur, bisedoni dhe 
shqyrtoni metoda tjera. 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të 
keni disa efekte anësore. Zakonisht ato 
nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 



• Për çdo ditë merreni nga një tabletë 
orale  

 
Nëse përdorni paketim prej 28 tabletave: 
• Kur të përfundoni me të gjitha tabletat e 

paketimit, filloni me pakon e re në ditën 
e ardhshme 

 
Nëse përdorni paketim prej 21 tabletave: 
• Kur të përfundoni me të gjitha tabletat e 

paketimit, pritni 7 ditë para se të filloni 
me pakon e re  

Si merren tabletat 

Paketim 
prej 28 

tabletave 

Paketim 
prej 21 

tabletave 



Si merren tabletat 

• Udhëzimi më i rëndësishëm. 
• Mësojeni sesi t’i ndjek shigjetat e paketimit 

• Bëjani me dije klientes: Nëse pritni shumë gjatë ndërmjet 
marrjes së pakove të tabletave, atëherë rritet rreziku i 
shtatzënisë. 

• Te pakot me nga 28 tableta: Nuk ka ndërprerje nga njëra 
pako për te pakoja tjetër. 

• Te pakot me nga 21 tabletë: 7 ditë nuk merret asnjë tabletë 
(për shembull, nëse tableta e fundit e pakos së vjetër 
merret të shtunën, tableta e parë e pakos së re do të 
merret të dielën e ardhshme). 

• Jepni klientes një paketim që të sheh sesi duken tabletat 

• Për çdo ditë merreni nga një tabletë 
orale  

Hapi vijues: 

Bisedoni 
• A është lehtë të mbahet mend marrja e tabletave? 
• “Çka tjetër do t’ju ndihmonte,që t’ua përkujtojë marrjen e 

tabletave? Çfarë aktivitete tjera bëni rregullisht për çdo ditë?” 
• Koha më e përshtatshme për marrje të tabletave? Gjatë 

ushqimit? Para se të shkoni në shtrat? 
• Ku ruhen tabletat? 
• Çka duhet bërë nëse harxhohen tabletat? 

T4 

A e kupton klientja mënyrën sesi t’i merr tabletat? 
Diskutoni më tepër nëse ka nevojë ose kaloni në faqen tjetër. 

Tableta 

Nëse përdorni paketim prej 28 tabletave: 
•Kur të përfundoni me të gjitha tabletat e 
paketimit, filloni me pakon e re në ditën e 
ardhshme 
 

Nëse përdorni paketim prej 21 tabletave: 
•Kur të përfundoni me të gjitha tabletat e 
paketimit, pritni 7 ditë para se të filloni 
me pakon e re  



Po ashtu, kaloni tabletat për përkujtim (ose javën 
pa tableta) dhe menjëherë vazhdoni ta merrni 
pakon tjetër të tabletave 

• Nëse huqni 3 ose më 
shumë tableta gjatë  
javës së tretë: 

• Hidhni tabletat e huqura dhe vazhdoni të 
merrni nga një tabletë të rregullt për çdo ditë 

• Patjetër duhet të përdorni 
prezervativë ose të abstenoni nga 
seksi në 7 ditët e ardhshme 

Nëse e huqni ndonjë tabletë 

Tableta 
për 
përkujtim 

• ÇDOHERË merrni tableta 
menjëherë pasi t’u kujtohet 
dhe vazhdoni t’i merrni për 
çdo ditë 

Nëse e huqni ndonjë tabletë: 

 

Nëse harroni të 
merrni ndonjë tabletë 

ka gjasa të ngelni 
shtatzënë 

 

Nëse huqni 3 ose më shumë tableta, ose nëse filloni me pakon e tabletave 3 
ose më shumë ditë më vonë 

Nëse huqni marrjen e tabletave për përkujtim 
(vetëm te paketimet me 28 tableta): 



A e ka kuptuar klientja se çka duhet të bëjë, nëse e huq ndonjë tabletë? 
Nëse ka nevojë jepjani një prezervativ si mbrojtje shtesë. Bisedoni më 

shumë, nëse ka nevojë ose kaloni në faqen tjetër. 

Nëse e huqni ndonjë tabletë 

Hapi vijues: 
• Nëse klientja shpeshherë harron të merr tableta, ndoshta për 

të janë më të përshtatshme metodat tjera.  

• Pakot me nga 28 tableta: kanë 7 tableta për përkujtim (që merren gjatë 
javës së katërt). Këta tableta nuk përmbajnë hormone. 

• Pakot me nga 21 tableta: nuk kanë tableta përkujtuese. Zakonisht pritet 
7 ditë dhe fillohet me paketimin e ri. Nuk është rrezik nëse fillohet më 
herët.  

T5 

Tableta 

Çka të bëhet tjetër nëse huq marrjen e më shumë tabletave (nëse 
harron të merr më shumë se 1 tabletë) 
•Nëse ka paketime me ditë të shënuara të javës, ose dëshiron, që çdo 
paketim ta fillojë në ditë e njëjtë të javës, atëherë duhet ta fillojë tabletën e 
parë të huqur, ndërsa t’i hedh tabletat tjera të huqura. 
•Përndryshe, ajo mund të vazhdojë pakon e tabletave, aty ku ka ngelë. 

Porositë kyçe për tabletat, që keni harruar t’i merrni 
•Menjëherë, pasi t’i kujtohet se ka harruar të merr tabletën, klientja duhet ta 
kërkojë dhe të vazhdojë me pjesën e ngelë të paketimit. Varësisht nga 
momenti kur i është kujtuar, mund të merr 2 tableta në të njëjtën ditë, 
madje edhe në të njëjtën kohë.  
•Nuk ka nevojë për prezervativë ose për abstenim nga marrëdhëniet 
seksuale, nëse harron ta merr 1 ose 2 tableta. 
•Nëse filloni më vonë është njësoj sikur të keni harruar të merrni një 
tabletë. Nëse gjatë paketimit vonohet 3 ose më shumë ditë, duhet të 
përdorni prezervativë ose të abstenoni nga seksi në 7 ditët e ardhshme. 
•Kontracepsioni emergjent mund të merret parasysh, nëse harron të merr 3 
ose më shumë tableta në javën e parë ose e vonon marrjen e pakos 3 ose 
më shumë ditë. 
•Mosmarrja e tabletave përkujtuese ose periudha e javës pa tableta nuk 
është e dëmshme. Gjatë atij muaji mund të mos keni menstruacione. 

• Nëse huqni 3 ose më shumë tableta 
gjatë javës së tretë: Po ashtu, kaloni 
tabletat për përkujtim (ose javën pa 
tableta) dhe menjëherë vazhdoni ta 
merrni pakon tjetër të tabletave 

• Hidhni tabletat e huqura dhe vazhdoni të 
merrni nga një tabletë të rregullt për çdo ditë  

• Patjetër duhet të përdorni prezervativë ose të 
abstenoni nga seksi në 7 ditët e ardhshme 

• ÇDOHERË merrni tableta menjëherë pasi 
t’u kujtohet dhe vazhdoni t’i merrni për 
çdo ditë 

Nëse e huqni ndonjë tabletë: 

Nëse huqni 3 ose më shumë tableta, ose nëse filloni 
me pakon e tabletave 3 ose më shumë ditë më vonë 

Nëse huqni marrjen e tabletave për përkujtim 
(vetëm te paketimet me 28 tableta): 



Mund të filloni sot 

• Mund të filloni çdo ditë nga cikli 
menstrual, nëse mund të jemi të 
sigurt se nuk jeni shtatzënë 

A dëshironi të filloni tani? 



Mund të filloni sot 

Nëse kalon nga ndonjë metodë tjetër: 
• Nëse kalon nga minitabletat ose implantet, tani është koha më e mirë për të filluar. 
• Nëse kalon nga injektues, duhet të fillojë marrjen e tabletave në kohë, që është dashur të merr 

injeksionin e radhës. 
• Nëse kalon nga PIU, ndërsa menstruacioni ka filluar para më shumë se 5 ditësh, atëherë tani mund 

të fillojë me tableta dhe ta prolongojë nxjerrjen e PIU spirales për në ciklin e ardhshëm menstrual. 

Klientja është e gatshme të fillojë tani? 
Hapi vijues: 

Nëse po, atëherë jepini tableta për një vit. Nëse 
dëshiron, ndihmoni tani ta merr tabletën e parë. 

Nëse jo, jepni tableta për në shtëpi. Luteni të fillojë në 
ditën e parë të ciklit të ardhshëm menstrual (ose nëse 

mëkon, atëherë le të fillojë pasi foshnja t’i mbush 6 muaj). 
Jepni prezervativë të përdorin derisa sa të vijë koha për 

përdorim të tabletave. Shpjegojeni përdorimin e tyre. 

• Mund të filloni 
çdo ditë nga cikli 
menstrual, nëse 
mund të jemi të 
sigurt se nuk jeni 
shtatzënë 

Pas lindjes, nëse mëkon: 
• Mund të fillojë pas muajit të gjashtë të lindjes 
• Nëse foshnja ka mbush më pak se 6 muaj, ndërkohë klientja le të përdorë prezervativë.  
Pas lindjes, nëse nuk mëkon: 
• Mund të fillojë pas javës së tretë të lindjes. 

Pas dështimit të shtatzënisë ose abortit: 
•Mund të fillojë menjëherë pas abortit. Nëse është në shtatë ditët e para pas abortit nuk ka nevojë për 
mbrojtje shtesë. 

T6 

Tableta 

Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar në 5 ditët e fundit: 
•Ajo mund të fillojë TANI. Nuk ka mbrojtje shtesë.  
Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar para më shumë se 5 ditësh ose nëse klientja është amenorrike 
(nuk ka menstruacione): 
•Ajo mund të fillojë TANI, nëse është e sigurt se nuk është shtatzënë (përdoreni listën për kontrollim të 
shtatzënisë në Shtojcën1). Nuk ka nevojë të presë menstruacionin e ardhshëm për të filluar marrjen e tabletave. 
•Duhet abstenuar nga marrëdhëniet seksuale ose të përdoren prezervativë 7 ditë pas tabletës së parë.  



Çka duhet të mbahet mend 

• Merreni çdo ditë nga një tabletë 

Vizitoni infermieren ose mjekun? 
• Dhimbje të rënda dhe të 
vazhdueshme në bark, 
gjoks ose këmbë 

•Dhembje shumë 
e rëndë e kokës 

• Një dritë e 
shndritsh
me para 
dhembjes 
së kokës •Lëkurë ose sy të 

verdhë 

• Nëse harroni ta merrni një 
tabletë, mund të ngelni shtatzënë 

• Ejani për të marrë tableta tjera 
para se t’u harxhohen tabletat, 
ose nëse keni probleme 

Ndonjë pyetje tjetër? Diçka 
tjetër, që mund të përsërisim 

ose shpjegojmë? 

• Efektet anësore janë të 
zakonshme, por rrallëherë janë të 
dëmshme 



• Merreni çdo ditë nga një tabletë 

Vizita e sërishme e mjekut në rast të shenjave: 
•“Në shumicën e rasteve këta shenja nuk kanë të bëjnë me 
tabletat. Megjithatë një mjek ose infermiere duhet të 
kontrollojë, me qëllim që të pengohet zhvillimi i problemeve 
serioze dhe të mund të vazhdoni me tabletat.” 
•“Dëshiroj t’i dalloni këto shenja dhe t’i mbani mend.” 

• Nëse është e mundshme planifikojeni hapin vijues 3 muaj 
pasi të filloni marrjen e tabletave. Gjithnjë planifikoni 
kontrollim mjekësor njëherë në vit.  

• Ftojeni klienten të vijë gjithnjë kur ka nevojë për më shumë 
tableta, ndihmë, ose informacione për metoda të reja. 

Çka duhet të mbahet mend 

  

• Nëse harroni ta merrni një tabletë, 
mund të ngelni shtatzënë 

“A ndjeheni e sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses? 
A ka nevojë të përsërisim ose shpjegojmë diçka? 

Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë dhe/ose për çdo rast për të qenë të sigurtë! 
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Merrni çdo ditë nga një tabletë” 

Hapat e fundit: 

• Vizitoni infermieren ose mjekun?: 
― Dhimbje të rënda dhe të vazhdueshme në 

bark, gjoks ose këmbë 
― Dhembje shumë e rëndë e kokës 
― Një dritë e shndritshme para dhembjes së 

kokës (aurë migrene) 
― Lëkurë ose sy të verdhë 

• Efektet anësore janë të zakonshme, 
por rrallëherë janë të dëmshme 

• Ejani për të marrë tableta tjera para 
se t’u harxhohen tabletat, ose nëse 
keni probleme  

T7 

• Nëse ndonjë punonjës tjetër shëndetësor pyet për marrjen 
e barërave, klientja duhet të tregojë se përdorë tableta. 

• Përkujdesuni, që klientja të dijë çka të bëjë, nëse harron ta 
merr ndonjë tabletë. 

Tableta 



Minitabletat 

Dallojnë nga tabletat 
Pyeteni mjekun tuaj 

 
 

• Metodë e mirë gjatë mëkimit 

• Merrni tabletat çdo ditë në të njëjtën 
kohë 

• Janë shumë të sigurta 

• Gratë, të cilat nuk mëkojnë mund të 
vërejnë ndryshime në ciklet mujore 

• Nuk ofrojnë mbrojtja nga SST ose 
HIV/SIDA 

A dëshironi të mësoni më shumë në 
lidhje me këtë metodë, ose dëshiroi 

të bisedoni për metoda tjera? 



• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA përdorni prezervativë. 

• A do të mund të mbani mend marrjen e tabletave për çdo ditë në të njëjtën kohë?” 
• Nuk ka nevojë të merrni ndonjë masë në kohën e marrëdhënieve seksuale” 

• Tabletat nuk janë të dëmshme për shëndetin. 
• Kontrolloni për ndonjë shqetësim, ndonjë informacion që keni dëgjuar: 

“Çka keni dëgjuar për minitabletat?” 
• Shpjegoni mitet e zakonshme: Tabletat treten në gjak. Nuk 

akumulohen në stomak (Shih edhe Shtojcën 10.) 

Rreth minitabletave: 
• Përmban vetëm progestogen. Janë të përshtatshem për gratë, të cilat nuk mund të 

marrin estrogjen. 
• Kryesisht ato kanë efekt në trashjen e mukusit cervikal dhe pengimit të ovulimit (shih 

Shtojcën 4 dhe 5). 
• Janë shumë efektive, gjatë periudhës së mëkimit. 
• Lehtë mund të ndërpriten: Femra, që ndërpret marrjen e tabletave së shpejti mund të 

ngel shtatzënë. 
Krahasimi me tabletat e kombinuara: 
• Janë më të përshtatshme, nëse gruaja mëkon. Nuk ka efekt në cilësinë dhe sasinë e 

qumështit të gjirit. 
• Marrja e tabletave në kohë të duhur është edhe më e rëndësishme. Gratë, që nuk 

mëkojnë, nëse për disa orë e vonojnë marrjen e tabletave mund ta rrisin rrezikun e 
shtatzënisë. 

• Ka më pak efekte anësore, përveç ndryshimit të gjakderdhjes.  
• Merrni tabletat çdo ditë në të 

njëjtën kohë 

Minitabletat 

“A dëshironi të mësoni më shumë për këtë tabletë, ose dëshironi të bisedojmë për ndonjë metodë tjetër” 

Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 
minitabletat, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Nuk ofrojnë mbrojtja nga SST ose 
HIV/SIDA 

• Gratë, të cilat nuk mëkojnë mund të 
vërejnë ndryshime në ciklet mujore 

• Metodë e mirë gjatë mëkimit 

• Janë shumë të sigurta 

Minitableta 

MT 
1 

•  Efekte anësore: shih faqen MT3 

Për të diskutuar ndonjë metodë tjetër, kaloni në tabin metodë 
tjetër ose në tabin për Zgjedhje të metodës 

 



Kush mund dhe kush  
nuk mund të merr minitableta 

Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë t’i përdorin nëse: 
 

Pjesa më e madhe e  
grave sigurt mund  
të përdorin tableta 

• Mëkojnë 6 ose më pak 
muaj 

• Ndoshta janë 
shtatzëna • Kanë probleme tjera 

shëndetësore  



“Mund të zbulojmë nëse minitabletat janë të sigurta për ju. Zakonisht gratë me 
ndonjë nga këta gjendje duhet të përdorin ndonjë metodë tjetër” 

• Jepni tableta dhe tregoni klientes të fillojë marrjen e tyre, pasi 
foshnja t’i mbush 6 javë.  

Pjesa më e madhe e grave sigurt mund të përdorin 
tableta 
Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë t’i përdorin nëse: 

• Ndonjëherë ka pasur kancer në gji. 
• Sëmundje serioze në mëlçi ose verdhëz (lëkurë ose sy të verdhë. 
• Ka tromb në mushkëri ose në venat e thella të këmbëve. Gratë me 

tromb në venat në sipërfaqe te trupit (përfshirë venat varikoze) MUND 
të përdorin minitableta. 

• Merr tableta për tuberkuloz (TB), infeksion fungal ose epilepsi 
(ngërçe, sulme).  

             Kush mund dhe kush nuk mund të merr minitableta 

  Klientja mund të përdorë minitableta:  
Kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Mëkojnë 6 ose më pak muaj 

• Ndoshta janë shtatzëna • Nëse nuk jeni të sigurt, atëherë përdoreni listën për kontrollim të 
shtatzënisë në Shtojcën 1 ose bëni test për shtatzëni. 

Klientja nuk mund të përdorë minitableta: Ndihmoni të 
zgjedh metodë pa hormone. 

Mini tableta  

MT 
2 

• Kanë probleme tjera shëndetësore  

• Pjesa më e madhe e grave, të cilat kanë pasur goditje në tru 
ose kanë pasur probleme me zemrën dhe me enët e gjakut 
MUND të përdorin minitableta.  



Efekte të mundshme anësore 

• Më të pazakonshme janë: dhembje e kokës, gji të 
ndjeshëm, marrje të mendjes 

• Zakonisht, kur nuk mëkojnë: gjakderdhje jo të rregullt, 
njolla, nuk ka menstruacione 

A dëshironi ta provoni këtë 
metodë dhe të shihni nëse 

ju pëlqen? 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni disa efekte anësore.  
Zakonisht ato nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 



• “Trupit i nevojitet kohë për t’u përshtatur” 
• Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe ndaj metodave” 
Bisedoni: 
• “Nëse juve do t’u ndodhnin këta efekte anësore, çka do të 

mendoni ose ndjeni?” 
• “Çka nënkuptojnë ato për ju?” 
• “Çka do të kishit bërë?” 
• Bisedoni për informacionet e dëgjuara (thashethemet) ose 

për shqetësimet. Shih Shtojcën 10 në lidhje me mitet. 

A i kupton klientja efektet anësore?A është e përgatitur të zgjedhë metodën? 

• Mund të merr aspirinë, paracetamol dhe ibuprofen kundër 
dhembjes së kokës.  

• Pjesa më e madhe e grave që mëkojnë, nuk kanë menstruacione 
te rregullta, andaj shpeshherë nuk e vërejnë efektin e 
minitabletave ndaj menstruacioneve. 

• Te gratë që nuk mëkojnë,  janë të zakonshme ciklet e parregullta 
të menstruacioneve, njollat, gjakderdhja e lehtë ndërmjet cikleve 
dhe amenorreja (mungesa e cikleve menstruale) 

• Tregoni klientes: se lënia e ndonjë tablete mund t’i përkeqësojë 
efektet anësore lidhur me gjakderdhjen dhe të përcjell rrezikun e 
shtatzënisë. 

Efekte të mundshme anësore 

Hapi vijues: 

Mini tableta  

• Zakonisht, kur nuk mëkojnë: gjakderdhje jo 
të rregullt, njolla, nuk ka menstruacione 

• Më të pazakonshme janë: dhembje e 
kokës, gji të ndjeshëm, marrje të 
mendjes 

MT 
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• Inkurajojeni klienten për çdo kohë të vijë për ndihmë. 
• “Nuk prish të ndryshoni metodën, kur të dëshironi” 
• Lidhur me efektet anësore, shi tabelën Klienti, që vjen 

përsëri  

Nëse vendosni ta përdorni metodën,  
kaloni në faqen tjetër. Nëse nuk vendosni, diskutoni për metoda tjera 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni 
disa efekte anësore. Zakonisht ato nuk janë 
shenjë e ndonjë sëmundje. 



Si merren tabletat 

• Çdo ditë në të njëjtën kohë merreni nga një 
tabletë  

• Kur të përfundoni me të gjitha tabletat e 
paketimit, filloni me pakon e re në ditën e 
ardhshme 

• Jeni vonuar me marrjen e tabletës? 

   - Merreni posa t’u kujtohet 

   - Ndoshta duhet t’i ndiqni udhëzimet e 
posaçme nëse vonoheni më shumë se 3 
orë 



• Udhëzimi më i rëndësishëm: Merreni nga një tabletë për çdo 
ditë në të njëjtën kohë. Nëse nuk mëkoni, marrja e tableta 
vetëm disa orë më vonë e rrit rrezikun e shtatzënisë. 

• Nuk duhet të pritni ndërmjet njërës dhe pakos tjetër të tabletave 
• Të gjitha tabletat janë aktive (të gjitha përmbajnë hormone) 

• Jepni klientes një paketim që të sheh si duket 

• Çdo ditë në të njëjtën kohë merreni nga 
një tabletë  

Nëse harroni të merrni tabletë për më shumë se tre orë dhe: 
•Nuk mëkoni OSE mëkoni, por u janë kthyer menstruacionet, 
abstenoni ose përdorni  
   prezervativë në dy ditët e ardhshme. 
•Mëkoni, por nuk u janë kthyer menstruacionet, atëherë nuk ka 
udhëzime të posaçme. Nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë. 

Udhëzime të 
posaçme 

Si merren tabletat 

Hapi vijues: 

• Kur të përfundoni me të gjitha 
tabletat e paketimit, filloni me 
pakon e re në ditën e ardhshme 

• Jeni vonuar me marrjen e tabletës? 
— Merreni posa t’u kujtohet 
— Ndoshta duhet t’i ndiqni udhëzimet e    

posaçme nëse vonoheni më shumë se 3 
orë 

Minitableta 

A kupton klientja sesi merren minitabletat dhe çka duhet 
 të bëjë nëse e huq ndonjë tabletë?  

Nëse ka nevojë, bisedoni më tepër ose kaloni në faqen tjetër. MT 
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Bisedonia 
•  “Çka tjetër do t’ju ndihmonte, që të kujtoheshit të merrni tabletat 

për çdo ditë?” 
• Koha më e përshtatshme për marrje të tabletave 
• Ku ruhen tabletat? 
• Çka duhet bërë nëse harxhohen tabletat? 

• Jepni klientes prezervativë për në shtëpi.  



Mund të filloni sot 

• Nëse nuk mëkoni, mund të filloni 
në cilëndo ditë të ciklit menstrual, 
nëse sigurohemi se nuk jeni 
shtatzënë 

• Mund të filloni sot nëse 
ekskluzivisht mëkoni së paku 6 
javë 



Mund të filloni sot 

5 

Klientja është e gatshme të fillojë tani? 
Hapi vijues: 

Nëse po, atëherë jepini tableta për një vit.  
Nëse dëshiron ndihmoni tani ta merr 

 tabletën e parë. 

Nëse jo, jepni tableta për në shtëpi. Luteni të fillojë në ditën e parë të 
ciklit të ardhshëm menstrual (ose nëse mëkon, atëherë le të fillojë pasi 
foshnja t’i mbush 6 muaj). Le të përdorë prezervativë derisa sa të vijë 

koha për përdorim të tabletave. Shpjegojeni përdorimin e tyre. 

Minitableta 

• Nëse nuk mëkoni, 
mund të filloni në 
cilëndo ditë të ciklit 
menstrual, nëse 
sigurohemi se nuk jeni 
shtatzënë 

• Mund të filloni sot nëse 
ekskluzivisht mëkoni së 
paku 6 javë 

MT 
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Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar në 5 ditët e fundit: 
•Ajo mund të fillojë TANI. Nuk ka mbrojtje shtesë.  
Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar para më shumë se 5 ditësh ose nëse klientja është amenorrike (nuk ka 
menstruacione): 
•Ajo mund të fillojë TANI, nëse është e sigurt se nuk është shtatzënë (përdoreni listën për kontrollim të 
shtatzënisë në Shtojcën1). Nuk ka nevojë të presë menstruacionin e ardhshëm për të filluar marrjen e 
tabletave. 
•Duhet abstenuar nga marrëdhëniet seksuale ose të përdoren prezervativë 48 orë pas tabelës së parë  

Nëse kalon nga ndonjë metodë tjetër: 
• Nëse kalon nga tabletat ose implantet, tani është koha më e mirë për të filluar. 
• Nëse kalon nga injektues, duhet të fillojë marrje e tabletave në kohën, që është dashur të merr 

injeksionin e radhës. 
• Nëse kalon nga PIU, ndërsa menstruacioni ka filluar para më shumë se 5 ditësh, tani mund të 

fillojë me tableta dhe ta prolongojë nxjerrjen e PIU spirales për në për ciklin e ardhshëm menstrual.  

Pas lindjes, nëse mëkon: 
• Nëse e ushqen foshnjën ekskluzivisht me qumësht gjiri (mëkon), atëherë mund të fillojë me tabela pas javës 

së gjashtë të lindjes. Nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë, nëse është mes 6 jave dhe 6 muaj pas lindjes, ndërsa 
cikli ende nuk është kthyer. 

• Nëse e ushqen foshnjën pjesërisht me qumështin e gjirit, më së  miri është të fillojë me minitabletat 6 javë pas 
lindjes. Pritja e rrit rrezikun e shtatzënisë.  

Pas lindjes, nëse nuk mëkon: 
• Mund të fillojë menjëherë pas lindjes. Nëse është në 4 javët e para pas lindjes, atëherë nuk ka nevojë për 

mbrojtje shtesë. 

Pas dështimit të shtatzënisë ose abortit: 
• Mund të fillojë menjëherë pas abortit. Nëse është në shtatë ditët e para pas abortit nuk ka 

nevojë për mbrojtje shtesë. 



• Çdo ditë në të njëjtën kohë 
merrni minitableta 

Çka duhet të mbahet mend 

• Efektet anësore janë të zakonshme, 
por rrallëherë janë të dëmshme 

Vizitoni infermieren ose mjekun? 

• Para 
dhembjeve 
të rënda të 
kokës, ju 
shfaqet një 
dritë e 
shndritshm
e para syve 

• Lëkurë ose sy 
të verdhë  

• Ndoshta 
jeni 
shtatzënë, 
në veçanti 
nëse keni 
dhembje 
ose trazim 
të stomakut  

• Gjakderdhj
e e 
pazakonsh
me ose e 
gjatë 

• Nëse vononi marrjen e tabletave, 
mund të ngelni shtatzënë 

Diçka tjetër, që duhet të 
përsërisim ose 

shpjegojmë? A keni ndonjë 
pyetje tjetër? 

• Ejani për të marrë më shumë 
tableta para se t’u harxhohen, 
ose nëse keni probleme 



Çka duhet të mbahet mend 

“A ndjeheni e sigurt se mund ta përdorësh këtë metodë me sukses? 
A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të 
dyfishtë dhe/ose për çdo rast për të qenë të sigurt! Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: 

“Çdo ditë në të njëjtën kohë merrni nga një tabletë” 

Hapat e fundit: 

• Çdo ditë në të njëjtën kohë merrni 
minitableta 

Minitableta 

Shenja për vizitë të serishme: 
• “Në shumicën e rasteve këta shenja nuk kanë të bëjnë me 

marrjen e minitabletave. Mirëpo mjeku ose infermierja duhet 
të kontrollojë, që të mos zhvillohet problem serioz, ose të 
vërtetojë, nëse mund të vazhdohet me minitableta.” 

• “Dëshiroj t’i njihni dhe t’i mbani mend” 

• Ftojeni klientin të vijë gjithnjë kur të ketë nevojë për tableta 
të reja ose të ketë nevojë për ndihmë, informacione ose 
metodë të re. 

• Nëse është e mundshme planifikoni kontaktin e ardhshëm 3 
muaj pas fillimit të marrjes së tabletave. Gjithnjë planifikoni 
vizitën e mjekut njëherë në vit. 

• Nëse mëkon, ftojeni të vijë, kur të përfundojë me mëkimin. 
Ndoshta atëherë do të dëshirojë të kalojë në metodë tjetër. 

• Efektet anësore janë të zakonshme, por 
rrallëherë janë të dëmshme 

• Nëse vononi marrjen e tabletave, mund 
të ngelni shtatzënë 

• Ejani për të marrë më shumë tableta para se t’u 
harxhohen, ose nëse keni probleme 

• Nëse ndonjë punëtor tjetër shëndetësor e pyet për barërat, 
klientja duhet të përmend se përdorë minitableta. 
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• Gjakderdhja, që zgjat më shumë se 8 ditë dhe është dy 
herë më e vrullshme sesa gjakderdhja e zakonshme. 

• Vizitoni infermieren ose mjekun? 
— Para dhembjeve të rënda të kokës, ju shfaqet 
një dritë ndriçuese para syve 

— Lëkurë ose sy të verdhë 

— Gjakderdhje e pazakonshme ose e gjatë 

— Ndoshta jeni shtatzënë, në veçanti nëse keni 
dhembje ose trazim të stomakut 



Injektues me efekt të vazhdueshëm  

• Merr injeksione çdo 2 ose 3 muaj, 
varësisht nga lloji 

• Janë shumë efektive 
• Shpeshherë duhet më shumë kohë për të 

ngel shtatzënë pas ndërprerjes së marrjes 
së injeksioneve 

• Janë shumë të sigurta 
• E ndryshojnë menstruacionin 
• Nuk mbrojnë nga SST-të ose HIV/SIDA 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose të bisedoni 

për ndonjë metodë tjetër? 



Injektues me efekt të vazhdueshëm 

• “A do të mund të vini në kohë për marrjen e injeksioneve?” 
• “Si do t’u kujtohej” 

• Shumë efektive, nëse klientja vjen në kohë për të marrë injeksionin 
• “A kërkoni metodë të lehtë për përdorim efektiv?” 

• Injeksionet nuk janë të dëmshme për shëndetin. Te gratë që mëkojnë, 
injeksionet nuk ndikojnë në cilësinë e qumështit. 

• Kontrolloni për ndonjë shqetësim, ose ndonjë thashetheme të dëgjuar: 
“Çka keni dëgjuar për këta injeksione?” 

• Shpjegoni mitet e zakonshme. (Shih edhe Shtojcën 10). 

• Pas përfundimit të marrjes së injeksioneve do të kalojnë disa muaj derisa 
gratë të mund të ngelin shtatzënë përsëri, madje te disa gra mund të 
nevojitet më shumë kohë. Megjithatë metoda e injeksionit afatgjatë nuk i 
bën gratë infertile. 

Tab: Long-Acting Injectables 

• Merr injeksione çdo 2 ose 3 muaj, 
varësisht nga lloji 

• Janë shumë efektive 

• Janë shumë të sigurta 

• E ndryshojnë menstruacionin 

• Nuk mbrojnë nga SST-të ose 
HIV/SIDA 

• Shpeshherë duhet më shumë kohë 
për të ngel shtatzënë pas ndërprerjes 
së marrjes së injeksioneve 

“A dëshironi të mësoni më shumë për këta injeksione ose dëshironi të flisni për ndonjë metodë tjetër?” 

“Nëse klientja dëshiron të dijë më shumë për 
këtë injeksion, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 

Për injeksionin me efekt të vazhdueshëm: 
• DMPA dhe NET janë dy lloje të injeksioneve me efekt të vazhdueshme. 
• Përmban progestogen, por nuk përmban hormone të estrogjenit 
• Vepron kryesisht përmes pengimit të ovulimit (shih shtojcën 4 dhe 5) 
• Nuk ka nevojë për rezerva në shtëpi. 
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• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA, përdorni edhe prezervativë 

• Efekte anësore: shih faqen injeksione afatgjate 

Për të diskutuar për ndonjë metodë tjetër, kaloni në 
tabin e metodës ose në tabin Zgjedhja e metodës. 

   
  



Kush mund, gjegjësisht kush nuk mund të përdorë 
 injeksion me efekt të vazhdueshëm 

Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë nëse: 

Shumica e grave mund 
sigurt ta përdorin këtë 
injeksion 

•Mëkojnë 6 ose 
më shumë javë 

• Kanë gjendje 
tjera serioze 

shëndetësore 

•Kanë shtypje të 
lartë të gjakut 

•Ndoshta 
janë 

shtatzënë 



• Ndoshta janë shtatzënë 

• Kanë shtypje të lartë të gjakut 

“Mund të zbulojmë nëse injeksionet janë të sigurta për ju. Zakonisht gratë me 
ndonjë nga këta gjendje duhet të përdorin ndonjë metodë tjetër.” 

• Nëse është e mundshme, kontrollojeni shtypjen e gjakut. Nëse shtypja sistolike e 
gjakut është 160+ ose shtypja diastolike e gjakut është 100+, ndihmoni të zgjedh 
metodë tjetër (por, jo tableta ose injeksione mujore).  

• Nëse nuk është e mundshme matja e shtypjes së gjakut, pyetni nëse ka shtypje të 
lartë dhe pranojeni përgjigjen. 

• Kërkoni nga klientja të vijë përsëri, pasi foshnja t’i mbush 6 
muaj. Nxiteni të vazhdojë me mëkimin.  

       Kush mund, gjegjësisht kush nuk mund të përdorë 
 injeksion me efekt të vazhdueshëm 

Klientja mund të përdorë injeksione: 
Kaloni në faqen tjetër 

Hapi vijues: 

• Mëkojnë 6 ose më shumë javë 

Klientja nuk mund të përdorë injeksione: 
ndihmoni asaj të përzgjedh metodë tjetër. 

• Nëse nuk jeni të sigurt, përdoreni listën për kontrollim të shtatzënisë 
në Shtojcën 1 ose bëni test të shtatzënisë. 

Shumica e grave mund sigurt ta përdorin këtë 
injeksion. Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë nëse: 

IEV 
2 

Zakonisht nuk lejohet të përdoret në rast të 
ndonjërës nga këto gjendje të rënda 
shëndetësore (nëse nuk jeni të sigurt, 
kontrolloni në doracak ose jepni udhëzim 
mjekësor) 

• Kanë gjendje tjera serioze 
shëndetësore  

• Ndonjëherë ka pasur goditje në tru dhe sulm në zemër ose në enët e 
gjakut.  

• Ka 2 ose më shumë faktorë të rrezikut për sëmundjen e zemrës siç është 
shtypja e lartë e gjakut, diabeti, pirja duhani, ose klientja është në moshë të 
vjetër. 

• Diabeti për më shumë se 20 vjet, ose sëmundje e rëndë e shkaktuar nga 
diabeti. 

• Ndonjëherë ka pasur tromb në mushkëri ose thellë në venat e këmbëve. 
Gratë me trombe sipërfaqësore (dhe venat varikoze) MUND të përdorin 
injeksione. 

• Ndonjëherë ka pasur kancer në gji. 
• Gjakderdhja e pashpjegueshme vagjinale: Nëse gjakderdhja sugjeron se 

është fjala për gjendje serioze, ndihmoni të zgjedh dhe përdorë metodën 
pa hormone, derisa t’i kontrollohet gjakderdhja e pazakonshme.  

• Sëmundje serioze e mëlçisë ose verdhëz (lëkurë ose sy të verdhë). 

Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 



Efekte të mundshme anësore 

• Shumë të shpeshta 

Ndryshime të 
menstruacioneve 

• Të shpeshta 

Ngritje të peshës 

• Më të rralla 

Efekte tjera 

A dëshironi të provoni 
përdorimin e kësaj metode dhe 

të shihni nëse ju pëlqen? 

Nëse zgjedhni këtë metodë, atëherë mund të keni disa efekte 
anësore. Zakonisht ato nuk janë shenja të sëmundjes.  



• “Trupi mund të ketë nevojë për kohë derisa të përshtatet” 
• Njerëzit e ndryshëm kanë reagime të ndryshme ndaj metodave. 
Diskutoni: 
• “Nëse juve ju ndodhin efektet anësore, atëherë çka do të ndjenit?’ 
• “Çka do të thotë për juve ajo?”  
• “Çka do të bënit?” 
• Diskutoni për çfarëdo thashetheme ose shqetësim.  
Shih Shtojcën 10 për mitet. 

• Efekte anësore më pak të zakonshme: dhembje e lehtë e kokës, marrje të 
mendjes, ndryshim të disponimit, stomak i trazuar (neveri), libido më e dobët. 

Me rëndësi për të shpjeguar ndryshimet menstruale:  
• Efekte anësore të pritura dhe të shpeshta, në veçanti në muajt e parë të 

përdorimit. 
• Gjakderdhja e parregullt dhe njollat janë të zakonshme në fillim. 
• Amenorreja (mungesa e menstruacioneve) shpeshherë shfaqet pas 

përdorimit disa muajsh. Nuk ndikon në fertilitet. Rrallëherë është shenjë e 
shtatzënisë. Shpjegoni se gjaku nuk grumbullohet në trup. 

Po ashtu shumë shpesh: Dendësia minerale e eshtrave zvogëlohet lehtë 
gjatë përdorimit të DMPA-së, por përsëri rritet pas ndërprerjes. Nuk është 
e njohur nëse shpie në rrezik më të madh të frakturave. 

• Mesatarisht shton 1 deri në 2 kg në vit, nganjëherë edhe më shumë  

• Shumë të shpeshta Ndryshime 
të menstruacionit 

• Të shpeshta Ngritje të peshës 

A i kupton klientja efektet anësore?A është e përgatitur të zgjedhë metodën? 
Nëse vendosni ta përdorni metodën, kaloni 

në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

Nëse nuk vendosni, diskutoni për metoda 
tjera 

Efekte të mundshme anësore 

• Më të rralla Efekte tjera 
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Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 

Nëse zgjedhni këtë metodë, 
atëherë mund të keni disa efekte 
anësore. Zakonisht ato nuk janë 
shenja të sëmundjes.  

• Ftojeni klientet të kthehet përsëri në çdo kohë. 
• “Nuk prish punë, nëse e ndërroni metodën” 
• Nëse dëshironi të dini diç më tepër për efektet anësore, shih  tabin Klienti që 

kthehet  



Mund të filloni sot 

• Mund të filloni në cilëndo ditë 
të ciklit menstrual, nëse jeni 
të sigurt se nuk jeni shtatzënë 

A dëshironi të filloni tani? 



Mund të filloni sot 

Klienti është i gatshëm të fillojë tani? 
Hapi vijues: 

Nëse po, përgatituni të  
jepni injeksionin e parë. 

Nëse jo, caktoni vizitë tjetër (më se miri gjatë periudhës 
së ardhshme menstruale). Jepni prezervativë, t’i përdorin 
deri në takimin e ardhshëm. Shpjegoni përdorimin e tyre. 

• Mund të filloni në 
cilëndo ditë të ciklit 
menstrual, nëse jeni të 
sigurt se nuk jeni 
shtatzënë 
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Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar në 7 ditët e fundit: 
•Ajo mund të fillojë TANI. Nuk ka mbrojtje shtesë.  
Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar para më shumë se 7 ditësh ose nëse klientja është amenorrike 
(nuk ka menstruacione): 
•Ajo mund të fillojë TANI, nëse është e sigurt se nuk është shtatzënë (përdoreni listën për kontrollim të 
shtatzënisë në Shtojcën1). Nuk ka nevojë të presë menstruacionin e ardhshëm për të filluar marrjen e 
injeksioneve. 
•Duhet abstenuar nga marrëdhëniet seksuale ose të përdoren prezervativë 48 orë pas injeksionit të parë  

Nëse kalon nga ndonjë metodë tjetër: 
•Nëse kalon nga tabletat ose implantet, tani është koha më e mirë për të filluar. 
•Nëse kalon nga injeksione mujore, duhet të fillojë në kohën duhur të për të marrë injeksionin e radhës. 
•Nëse kalon nga PIU, ndërsa menstruacioni ka filluar para më shumë se 7 ditësh, atëherë tani mund të fillojë 
me tableta dhe ta prolongojë nxjerrjen e PIU spirales për në ciklin e ardhshëm menstrual. 

Pas lindjes, nëse mëkon: 
• Nëse e ushqen foshnjën ekskluzivisht me qumësht gjiri (mëkon), atëherë mund të fillojë pas javës 

së gjashtë të lindjes. Nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë, nëse është mes 6 javë dhe 6 muaj pas 
lindjes, ndërsa cikli ende nuk është kthyer. 

• Nëse e ushqen foshnjën pjesërisht me qumështin e gjirit, më së miri është të fillojë me injeksione 6 
javë pas lindjes. Pritja e rrit rrezikun e shtatzënisë.  

Pas lindjes, nëse NUK mëkon: 
• Mund të fillojë menjëherë pas lindjes. Nëse është në 4 javët e para pas lindjes, atëherë nuk ka 

nevojë për mbrojtje shtesë. 

Pas dështimit të shtatzënisë ose abortit: 
• Mund të fillojë menjëherë pas abortit. Nëse është në shtatë ditët e para pas abortit nuk ka 

nevojë për mbrojtje shtesë. 

Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 



Marrja e injeksionit 

• Për DMPA në çdo 3 muaj 
• Për NET-EN në çdo 2 muaj 
• Ejani përsëri, madje edhe nëse 

vonoheni 

Kur të vini përsëri 

Injeksioni juaj 
•Qoftë në krah ose në prapanicë 
•Pas marrjes së injeksionit mos e kruani 
vendin 

A mund të shënoni në 
kalendar?  

A ka diçka tjetër që do t’u 
ndihmojë të përkujtoheni? 



Marrja e injeksionit 

• “A mendoni se mund t’u kujtohet se kur do të ktheheni përsëri?” Çka do t’u 
ndihmojë?” P.sh. A do ndodh diçka gjatë kësaj kohe? 

• Injeksionet e ardhshme DMPA dhe NET mund të jepen deri në 2 javë 
më herët ose më vonë. Nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë. 

• Nëse vonohet për më shumë se 2 javë, klienjta duhet të përdorë 
prezervativë ose të abstenojë nga seksi derisa ta merr injeksionin. Ajo ende 
mund ta merr atë. Faqja KK8 e klientit që kthehet shpjegon se çka duhet të 
bëhet nëse vonohet klienti. 

• Për DMPA në çdo 3 muaj 

• Për NET-EN në çdo 2 muaj 

• Ejani përsëri, madje edhe nëse 
vonoheni 

Konfirmoni se klienti ju ka kuptuar sa shpesh të kthehet dhe 
 çka të bëjë nëse vonohet. Nëse jo, diskuto më tej. 

Hapi vijues: 

Kur të vini përsëri: 

1. Jepni injeksion në sipërfaqe të pastër të trupti të klientes.  
2. Pastroni duart me sapun. Nëse lëkura e klientes vërehet se është e papastër, 

atëherë pastrojeni atë. Nuk ka nevojë të fshihet.  
3. Nëse keni në dispozicion, përdorni shiringë dhe gjilpërë nga një pako të re të 

vulosur për çdo injeksion që jepni (të mos jetë e dëmtuar dhe të mos i ketë kaluar 
afati). Kurrë mos i përdorni përsëri shiringat dhe gjilpërat. Nëse nuk keni shiringa 
dhe gjilpëra të tilla në dispozicion, atëherë përdorni injeksione të sterilizuara me 
pajisje dhe teknikë adekuate. Hidhni ose përsëri sterilizoni gjilpërat, të cilat i keni 
prekur me dorë, sipërfaqet se gjësendet e pasterilizuara.  

4. Nëse është e mundur përdorni shishka për një përdorim. Kontrollojeni afatin. 
Shkundeni lehtë. Nëse shishja është me më shumë doza, kontrollojeni gjatë 
hapjes së saj. Shpojeni me gjilpërë STERILE. Nuk duhet të fshini septumin 
(kapakun). Mos e lini ndonjë gjilpërë në kapak! 

5. Gjilpërën sterile futeni thellë në muskulin mbi bërryl (muskuli deltoid) ose në 
muskulin e prapanicës  (muskuli gluteal, pjesa e epërme nga jashtë). Injektojeni. 

6. Mos i bëni masazh vendit ku e futni injeksionin. Thoni klientes të mos e fërkojë 
atë. 

7. Shiringa dhe gjilpërat hidhni në vendin e duhur. Pas injeksionit, mos i ktheni 
gjilpërat. Futni në kontejnerin e mbeturinave menjëherë pas përdorimit.  

Për më shumë informacione shihni doracakun ose udhëzimet klinike. 

Injeksioni juaj: 
• Qoftë në krah ose në prapanicë 
• Pas marrjes së injeksionit mos e 

kruani vendin 
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Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 



• Emri i injeksionit tuaj: 

Çka duhet të mbahet mend 

Vizitoni infermieren ose mjekun? 

• Lëkurë ose 
sy të verdhë 

• Gjakder
dhje e 
pazako
nshme 
ose e 
gjatë 

• Kur të vini për injeksionin tuaj 

Diçka tjetër, që duhet 
të përsërisim ose 

shpjegojmë? A keni 
ndonjë pyetje tjetër? 

• Ndryshimet të gjakderdhjes dhe 
ngritjes së peshës janë të 
zakonshme. Ejani përsëri nëse ju 
pengojnë. 

• Para 
dhembjeve 
të rënda të 
kokës, ju 
shfaqet një 
dritë e 
shndritsh
me para 
syve 



• Jepni prezervativë në rast se vonohet për injeksion për më 
shumë se 2 javë  

• Emri i injeksionit tuaj 

Çka duhet të mbahet mend 

““A ndjeheni e sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses? A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 
Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë 

 dhe/ose për të qenë të sigurtë!  
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Mbani mend të vini përsëri për të marrë injeksionin e ardhshëm” 

Hapat përfundimtarë: 

• Vizitoni infermieren ose 
mjekun? 

― Para dhembjeve të rënda të kokës, ju 
shfaqet një dritë e shndritshme para 
syve 

― Lëkurë ose sy të verdhë 
― Gjakderdhje e pazakonshme ose e gjatë 

Shenja për vizitë të serishme: 
• Në shumë raste këta shenja nuk kanë të bëjnë me 

injeksionet. Mirëpo mjeku ose motra duhet të kontrollojnë të 
mos zhvillohet problem serioz, gjegjësisht duhet të 
vlerësojnë nëse ka nevojë të vazhdohet me injeksionet.”  

• Ndryshimet të gjakderdhjes dhe 
ngritjes së peshës janë të zakonshme. 
Ejani përsëri nëse ju pengojnë. 

• Nëse një nëpunës tjetër shëndetësor pyet për barërat e saj, 
atëherë klientja duhet të përmend se përdorë injeksione me 
efekt të vazhdueshëm.  
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• Mund t’i jepni klientes një kopje të doracakut (faqeve) për 
klientë dhe të shkruani në të informacione. 

• Shënojeni datën për marrjen e injeksionit tjetër dhe sa 
shpesh duhet të vijë (çdo 3 muaj për DMPA; çdo 2 muaj për 
NET EN). 

Injeksion me efekt 
të vazhdueshëm 

• Gjakderdhja që zgjat më shumë se 8 ditë ose është dy herë 
më e vrullshme sesa zakonisht.  

• Kur të vini për injeksionin tua 



Injeksioni mujor 

 
 

• Injeksion për çdo muaj 

• Shumë efektiv 

• Ndërpritet lehtë 

• Shumë e sigurt 

• Disa gra në fillim kanë efekte anësore  - 
jo të dëmshme 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose të bisedoni 

në lidhje me metoda tjera? 



• Shumë efektiv 

 “A dëshironi te dini më tepër për kete metodë?” 

• Injeksion për çdo muaj 

Injeksioni mujor 

• Shumë efektive, me kusht, që klientja të vijë përsëri në kohë të 
duhur për injeksion. 

• Gruaja që i ndërpret injeksionet së shpejti mund të ngel shtatzënë  

Hapi vijues: 

Klientja mund të përdorë injeksione 
 mujore: Kaloni në faqen tjetër 

• Shumë e sigurt 

Injeksioni  
mujor 

• Disa gra në fillim kanë efekte anësore  - 
jo të dëmshme 

• Nuk mbron nga SST-të ose 
HIV/SIDA  

IM 
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• Efektet anësore shpesh zhduken pas 3 muajve të parë (shih faqen IM3).  

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA, përdorni prezervativë.  

Për injeksionin mujor: 
• Injeksionet mujore përfshijnë Ciklofem dhe Meziginë 
• Përmbajnë hormone të estrogjenit dhe progestogenit 
• Veprojnë kryesisht përmes ndërprerjes së ovulimit (shih Shtojcat 4 dhe 5). 
• Këta injeksione kanë veprim të ngjashëm me tabletat. 
• Nuk ka nevojë për rezerva në shtëpi..  

• Injeksionet nuk janë të dëmshme për shëndetin shumicës së grave. 
Për më shumë informacione shih Shtojcën 10. 

• Komplikimet serioze janë të rralla. Ato janë: goditje në zemër, sulm 
në tru, tromb në mushkëri ose venë të thella të këmbëve. 

• Kontrolloni për shqetësimet, thashethemet: 
 “Çka keni dëgjuar për këta injeksione?” 
• Shpjegoni mitet e zakonshme. (Po ashtu shihni Shtojcën 10.) 

• Ndërpritet lehtë 

• “A do të mund në kohë të vini për injeksion të radhës?” 
• “Si do ta mbani mend?”  

Klientja nuk mund të përdorë injeksione: ndihmoni 
asaj të përzgjedh metodë tjetër, por jo tableta. 

  



Kush mund, gjegjësisht kush nuk mund të  
përdorë injeksion me efekt të vazhdueshëm 

Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë nëse: 

Shumica e grave 
mund sigurt ta 
përdorin këtë 
injeksion 

•Kanë shtypje 
të lartë të 

gjakut 

•Pinë duhan 
dhe kanë 

moshë mbi 35 
vjet 

•Ndoshta janë 
shtatzënë 

•Kanë gjendje 
tjera serioze 

shëndetësore 

•Mëkojnë 6 
ose më 

shumë javë 
• Kanë lindur 

më së paku 
para 3 javësh 



Kush mund, gjegjësisht kush nuk mund  
të përdorë injeksion me efekt të vazhdueshëm 

• Nëse është e mundshme, kontrollojeni shtypjen e gjakut. Nëse shtypja sistolike e gjakut 
është 140+ ose shtypja diastolike e gjakut është 90+, le të zgjedh metodë tjetër (por, jo 
tableta).  

• Nëse shtypja sistolike e gjakut është 160+ ose shtypja diastolike e gjakut është 100+, 
gjithashtu nuk duhet të përdoret injeksion me efekt të vazhdueshëm. 

“Mund të zbulojmë nëse ky injeksion mund të përdoret sigurt. Zakonisht, 
gratë me ndonjë nga këta gjendje duhet të përdorin metodë tjetër.” 

• Nëse nuk jeni të sigurt, përdoreni listën për kontrollim të shtatzënisë në Shtojcën 1 ose 
bëni test të shtatzënisë.  

 
 
Klientja nuk mund të përdorë injeksione: ndihmoni 

asaj të përzgjedh metodë tjetër, por jo tableta. 
Klientja mund të përdorë injeksione mujore: 

Kaloni në faqen tjetër 

Shumica e grave mund sigurt ta 
përdorin këtë injeksion 

• Kanë shtypje të lartë të gjakut 
• Pinë duhan dhe kanë moshë mbi 35 vjet 

• Mëkojnë 6 ose më shumë javë 

• Ndoshta janë shtatzënë 

• Kanë lindur më së paku para 3 javësh 

Hapi vijues: 
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• Pirja e lehtë e duhanit (më pak së 15 cigare në ditë) është në rregull. 
Rreziku rritet me kalimin e moshës dhe me shtimin e numrit të cigareve. 

Injeksioni  
mujor 

• Ndonjëherë ka pasur goditje në tru dhe sulm në zemër ose në enët e gjakut.  
• Dhembja e kokës në formë të migrenës: Nuk duhet të përdoren tableta nëse është më e 

vjetër se 35 vjeç dhe ka migrenë, ose në çfarëdo qoftë moshe, nëse ka aurë migrene. 
Gratë nën moshën 35 vjeçare pa aurë dhe gratë me dhembje të zakonshme të kohës 
zakonisht MUND të përdorin injeksione mujore. 

• Ndonjëherë ka pasur kancer në gji. 
• Ka 2 ose më shumë faktorë të rrezikut për sëmundjen e zemrës siç është shtypja e lartë 

e gjakut, diabeti, pirja e duhanit, ose klientja është në moshë të vjetër. 
• Ndonjëherë ka pasur tromb në mushkëri ose thellë në venët e këmbëve. Gratë me 

trombe sipërfaqësore (dhe venët varikoze) MUND të përdorin injeksione të këtilla. 
• Së shpejti do t’i nënshtrohet operacionit kirurgjik? Ajo nuk duhet të fillojë, nëse shkon në 

operacion, si rezultat i së cilit do të ngel e palëvizshme për më shumë se 1 javë. 
• Sëmundje serioze e mëlçisë ose verdhëz (lëkurë ose sy të verdhë). 
• Diabeti për më shumë se 20 vjet, ose sëmundje e rëndë të shkaktuar nga diabeti. 
• Merr tableta për tuberkulozë, infeksion fungal, ose epilepsi (ngërçe/sulme). 

Zakonisht nuk lejohet të përdoret në rast të 
ndonjërës nga këto gjendje të rënda 
shëndetësore (nëse nuk jeni të sigurt, kontrolloni 
në doracak ose jepni udhëzim mjekësor) 

• Kanë gjendje tjera serioze shëndetësore  

“Çka është migrena”? 
Kërkoni: “A keni shpeshherë dhembje në kokë, ndoshta në njërën anë 
ose keni pulsim, që shkakton neveri dhe përkeqësohet nga drita, 
zhurma ose lëvizja?” A e shihni një dritë të shndritshme para se t’u 
shfaqet dhembja e kokës?” (aura e migrenës) 



Efekte të mundshme anësore 

• Madje shumë gra nuk kanë kurrfarë efekte anësore 
• Shpeshherë zhduken pas disa muajsh 

• Neveria 
(stomaku i 

trazuar) 

• Gji të 
ndjeshëm 

• Njolla ose 
gjakderdhje 

ndërmjet cikleve 
mujore 

• Ngritje e vogël 
ose humbje e 

peshës 

• Dhembje 
të lehta të 

kokës 

Më të shpeshta janë: 

A dëshironi ta provoni 
këtë metodë dhe të 

shihni nëse ju pëlqen?  

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni disa efekte anësore. 
Zakonisht ato nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 

• Marrje të 
mendjes 



Klientja i ka kuptuar efektet anësore? Është e përgatitur të zgjedh metodë? 

• “Nevojitet kohë për përshtatje” 
• Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe në metoda. 
• Disa nga përdoruesit asnjëherë nuk kanë efekte anësore. 
• Efektet anësore shpeshherë zhduken ose dobësohen në afat 

prej 3 muajsh 

Efekte të mundshme anësore 

• Madje shumë gra nuk kanë kurrfarë efekte 
anësore 

• Shpeshherë zhduken pas disa muajsh Bisedoni: 
• “Nëse juve ju ndodhin këta efekte anësore, çka do të kishit 

menduar ose ndjerë?” 
• “Çka do të nënkuptonte kjo për juve?” 
• “Çka do të kishit bërë?” 
• Bisedoni për informacionet dhe shqetësimet, që i keni 

dëgjuar. Shihni Shtojcën 10 në lidhje me mitet. 
• “Ju lusim të vini gjithnjë, kur të keni nevojë për ndihmë ose 

pyetje” 
• “metodat mund të ndryshohet në çdo kohë” 
• Për zgjidhjen e efekteve anësore, shih tabin Klienti që 

kthehet përsëri. 

Hapi vijues: 
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Injeksioni 
mujor 

Më të shpeshta janë: 
• Neveria (stomaku i trazuar) 
• Njolla ose gjakderdhje ndërmjet cikleve mujore 
• Dhembje të lehta të kokës 
• Gji të ndjeshëm 
• Marrje të mendjes 
• Ngritje e vogël ose humbje e peshës 

Nëse ka vendosur të zgjedh metodën, 
atëherë kaloni në faqen tjetër. 

Nëse nuk ka vendosur, bisedoni dhe 
shqyrtoni metoda tjera. 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të 
keni disa efekte anësore. Zakonisht ato 
nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 



Mund të filloni sot 

• Mund të filloni çdo ditë nga 
cikli menstrual, nëse mund të 
jemi të sigurt se nuk jeni 
shtatzënë 

A dëshironi të filloni tani? 



Klientja është e gatshme të fillojë tani? 

Mund të filloni sot 

Nëse po, atëherë përgatiteni ta  
merr injeksionin e parë. 

Nëse jo, atëherë caktoni një vizitë tjetër (më së miri  
do të ishte gjatë ciklit të ardhshëm menstrual).  

Jepni prezervativë të përdorin derisa sa të vijë koha për 
marrje të injeksionit mujor. Shpjegojeni përdorimin e tyre. 

• Mund të filloni çdo ditë 
nga cikli menstrual, 
nëse mund të jemi të 
sigurt se nuk jeni 
shtatzënë 

Hapi vijues: 
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Injeksioni 
mujor 

Nëse kalon nga ndonjë metodë tjetër: 
• Nëse kalon nga tabletat ose implantet, tani është koha më e mirë për të filluar. 
• Nëse kalon nga injektues me efekt të vazhdueshëm, duhet të fillojë në kohën, që është 

dashur të merr injeksionin e radhës. 
• Nëse kalon nga PIU, ndërsa menstruacioni ka filluar para më shumë se 7 ditë, mund tani të 

fillojë dhe ta prolongojë nxjerrjen e PIU spirales për në ciklin e ardhshëm menstrual.  

Pas lindjes, nëse mëkon: 
• Mund të fillojë pas muajit të gjashtë të lindjes 
• Nëse foshnja ka më pak se 6 muaj, klientja le të përdorë prezervativë ose 

minitableta.  
Pas lindjes, nëse nuk mëkon: 
• Mund të fillojë pas javës së tretë të lindjes. 

Pas dështimit të shtatzënisë ose abortit: 
• Mund të fillojë menjëherë pas abortit. Nëse është në shtatë ditët e para pas abortit 

nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë. 

Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar në 7 ditët e fundit:: 
•Klientja mund të fillojë TANI. Nuk ka mbrojtje shtesë.  
Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar para më shumë se 7 ditësh ose nëse klientja është 
amenorrike (nuk ka menstruacione): 
•Klientja mund të fillojë TANI, nëse është e sigurt se nuk është shtatzënë (përdoreni listën për 
kontrollim të shtatzënisë në Shtojcën1). Nuk ka nevojë të presë menstruacionin e ardhshëm për të 
filluar marrjen e injeksioneve. 
•Duhet abstenuar nga marrëdhëniet seksuale ose të përdoren prezervativë 7 ditë pas injeksionit të 
parë.  



Marrja e injeksionit 

• Pas 4 javësh 
• Ejani përsëri, madje edhe nëse 

vonoheni 

A mund të shënoni në 
kalendar?A ka diçka tjetër 

që do t’u ndihmojë të 
përkujtoheni? 

Kur të vini përsëri: 

Injeksioni juaj: 
• Qoftë në krah ose në prapanicë 
• Pas marrjes së injeksionit mos e kruani 

vendin 



Marrja e injeksionit 

• Pas 4 javësh 

• Ejani përsëri, madje edhe 
nëse vonoheni 

Konfirmoni se klienti ju ka kuptuar se kur duhet të kthehet  
dhe çka të bëjë nëse vonohet. Nëse jo, diskutoni më tej. 

Hapi vijues: 

Injeksioni juaj: 
• Qoftë në krah ose në 

prapanicë 
• Pas marrjes së injeksionit 

mos e kruani vendin 

Kur të vini përsëri: 
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Injeksioni 
mujor 

• A mendoni se mund t’u kujtohet se kur do të ktheheni përsëri?” Çka do t’u ndihmojë?” 
P.sh. A do ndodhë ndonjë ngjarje në kohën kur duhet ta merrni injeksionin? 

• NUK mund të jepen deri në 7 ditë më herët ose më vonë. Nuk ka nevojë për 
mbrojtje shtesë. 

• Nëse vonohet për më shumë se 7 ditë, klienjta duhet të përdorë prezervativë ose të 
abstenojë nga seksi derisa ta merr injeksionin. Ajo ende mund ta merr injeksionin. 
Faqja KK8 e klientit që kthehet shpjegon se çka duhet të bëhet nëse vonohet klienti. 

1. Jepni injeksion në sipërfaqe të pastër të trupit.  
2.  Pastroni duart me sapun. Nëse lëkura e klientes vërehet se është e papastër, 

atëherë pastrojeni atë. Nuk ka nevojë e njëjta të fshihet.  
3.  Nëse keni në dispozicion përdorni shiringë dhe gjilpërë nga një pako të re të vulosur 

për çdo injeksion që jepni (të mos jetë e dëmtuar dhe të mos i ketë kaluar afati). 
Kurrë mos i përdorni përsëri shiringat dhe gjilpërat. Nëse nuk keni shiringa dhe 
gjilpëra të tilla në dispozicion, atëherë përdorni injeksione të sterilizuara me pajisje 
dhe teknikë adekuate. Hidhni ose përsëri sterilizoni gjilpërat, të cilat i keni prekur me 
duar, sipërfaqet ose gjësendet e pasterilizuara.  

4.  Nëse është e mundur përdorni shishka për një përdorim. Kontrollojeni afatin. 
Shkundeni lehtë. Nëse shishja është me më shumë doza, kontrollojeni gjatë hapjes 
së saj. Shpojeni me gjilpërë STERILE. Nuk duhet të fshini septumin (kapakun). Mos 
e lini ndonjë gjilpërë në kapak 

5.  Gjilpërën sterile futeni thellë në muskulin mbi bërryl (muskuli deltoid) ose në 
muskulin e prapanicës  (muskuli gluteal, pjesa e epërme nga jashtë). Injektojeni. 

6. Mos i bëni masazh vendit ku e futni injeksionin. Thoni klientes të mos e fërkojë atë. 
7.  Shiringat dhe gjilpërat hidhni në vendin e duhur. Pas injeksionit, mos i ktheni 

gjilpërat. Futni në kontejnerin e mbeturinave menjëherë pas përdorimit.   
Për më shumë informacione shihni doracakun ose udhëzimet klinike. 



Çka duhet të mbahet mend 
• Emri i injeksionit tuaj: 

• Dita e javës kur të vini për 
injeksionin tuaj (çdo 4 javë) 

Diçka tjetër, që duhet të 
përsërisim ose shpjegojmë? 
A keni ndonjë pyetje tjetër? 

• Efektet anësore janë të zakonshme 
por rrallëherë të dëmshme. Ejani 
përsëri nëse ju pengojnë. 

Vizitoni infermieren ose mjekun? 
• Dhembje të rëndë, konstante 
në bark, gjoks ose këmbë 

• Para 
dhembjeve të 
rënda të kokës, 
ju shfaqet një 
dritë e 
shndritshme  
para syve 

•Lëkurë ose 
sy të 
verdhë 

•Dhembje 
të kokës 



Çka duhet të mbahet mend 
• Emri i injeksionit tuaj 
• Dita e javës kur të vini për injeksionin 

tuaj (çdo 4 javë) 
• Jepni prezervativë nëse është vonuar më shumë se 7 ditë 

për marrjen e injeksionit. 

• Mund t’i jepni klientes një kopje të faqes për klientë dhe t’ia 
shkruani informacionet në të. 

“A ndjeheni e sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses?” A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 
Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë dhe/ose për çdo rast për të qenë të sigurt! 

Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Mbani mend të vini përsëri për injeksionin e radhës” 

Hapat e fundit: 

    Paraqitja e shenjave, të cilat janë shkas për vizitë të 
sërishme të mjekut: 

• “Në shumicën e rasteve këto shenja nuk kanë të bëjnë me 
injeksionet. Megjithatë një mjek ose infermiere duhet t’ju 
kontrollojë, me qëllim që të pengohet zhvillimi i problemeve 
serioze dhe të përcaktohet nëse do të mund të të vazhdoni me 
injeksionet.” 

• “Dëshiroj t’i dalloni këta shenja dhe t’i mbani mend.” 

• Nëse ndonjë punonjës tjetër shëndetësor pyet për marrjen e 
barërave, klientja duhet të tregojë se përdorë injeksione mujore. 

• Efektet anësore janë të zakonshme por rrallëherë 
të dëmshme. Ejani përsëri nëse ju pengojnë. 

IM 
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Injeksioni 
mujor 

• Vizitoni infermieren ose 
mjekun?: 

― Dhembje të rëndë, konstante në bark, 
gjoks ose këmbë 

― Dhembje të kokës 
― Para dhembjeve të rënda të kokës, ju 

shfaqet një dritë ndriçuese para syve 
― Lëkurë ose sy të verdhë 



Implanti Norplant 

 
 

• 6 gypa të plastikut vendosen nën lëkurë mbi 
bërryl 

• Janë shumë efektive 

• Zgjasin deri në 7 vite, varësisht nga mosha 

• Janë shumë të sigurta 

• Zakonisht e ndryshojnë menstruacionin 

• Nuk mbrojnë nga SST-te ose HIV/SIDA 

A dëshironi të më mësoni më 
shumë për këtë metodë, ose 

dëshironi të flasim për ndonjë 
metodë tjetër? 



 

 

Shumë efektiv saqë asgjë nuk ka nevojë të mbahet mend: për mbi 7 vite. “A 
kërkoni metodë, që mund të përdoret lehte dhe të jetë efektive?”  

• Efektet anësore: shih faqen IM3. 

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA përdorni prezervativë 

Implanti Norplant 
• 6 gypa të plastikut vendosen nën 

lëkurë mbi bërryl 

• Gratë e trasha ndoshta duhet t’i nxjerrin ato pas 4 ose 5 vitesh (shihni 
faqen IM4). Nëse klientja dëshiron të vazhdojë me përdorimin e 
implanteve, atëherë mund të futet një pako e re kapsulave. 

• Së shpejti pas nxjerrjes së kapsulave klientja mund të ngel shtatzënë.  

“A do të dëshironi të mësoni më tepër për implantet, ose dëshironi të bisedoni për metodë tjetër?” 
Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 

implantet, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Janë shumë efektive 

• Zgjasin deri në 7 vite, varësisht 
nga mosha 

• Janë shumë të 
sigurta 

• Zakonisht e ndryshojnë 
menstruacionin  

• Nuk mbrojnë nga SST-te ose HIV/SIDA 

Implante 

IMP 
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• Implantet nuk janë të dëmshëm për shëndetin. Ato nuk pengojnë e 
as kanë ndikimi në humbjen e fuqisë. Te gratë që mëkojnë, nuk 
ndikon në cilësinë e qumështit. 

• Interesohuni për ndonjë shqetësim ose thashetheme të  
dëgjuar: “Çka keni dëgjuar në lidhje me implantetet?” 
• Shpjegoni mitet e zakonshme. Kapsulat nuk thehen në trup. Ato 

janë elastike. (Shih po ashtu Shtojcën 10).  

Rreth Norplant implanteve:  
• Përmban hormone të progestogenit por jo edhe të estrogjenit. 
• Kryesisht ato kanë efekt në trashjen e mukusit të qafës së mitrës dhe 

pengimit të ovulimit (shih Shtojcën 4 dhe 5). 
• Kapsula të buta, që shihen vetëm nënlëkurë. Nuk lënë shenjë nëse futen 

dhe nxirren me kujdes. 
• Futen dhe nxirren nga personeli i trajnuar me ndërhyrje të rëndomtë 

kirurgjike.  

Për të diskutuar rreth ndonjë metode tjetër, kaloni në 
tabin për metodë të re, ose kaloni në tabin Zgjedhja 

e metodës. 

 



Mirëpo, zakonisht nuk guxojnë t’i përdorin nëse: 

Kush mund dhe kush nuk mund të përdorë implante 

Pjesa më e madhe e 
grave sigurt mund të 
përdorin tableta 

•Mëkojnë 6 ose më 
pak muaj 

•Ndoshta 
janë 

shtatzëna 

• Kanë probleme tjera 
shëndetësore  



• Mëkojnë 6 ose më pak muaj 

“Ne mund të zbulojmë nëse implantet Norplant janë të sigurta 
për përdorim. Zakonisht gratë me ndonjërën nga këta gjendje 
shëndetësore duhet të përdorin ndonjë metodë tjetër” 

Kush mund dhe kush nuk mund të përdorë minitableta 

• Kërkoni nga klientja të vijë përsëri pasi foshnja të 
mbush 6 javë. Inkurajojeni të vazhdojë me mëkimin. 

 
 

Klientja nuk mund të përdor implante: 
Le të zgjedh metodë tjetër. 

Klientja mund të përdor implante: 
Kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Nëse keni ndonjë dyshim, përdoreni listën për kontrollim të 
shtatzënisë në Shtojcën 1 ose bëni test për shtatzëni. 

Implante 

Pjesa më e madhe e grave sigurt mund të 
përdorin tableta. Mirëpo, zakonisht nuk 
guxojnë t’i përdorin nëse: 
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Zakonisht nuk mund të përdorë nëse ka 
ndonjërën nga këta gjendje shëndetësore 
(nëse dyshoni, kontrolloni doracakun ose 
jepni udhëzim mjekësor) 

• Kanë probleme tjera shëndetësore  • Ka tromb në mushkëri ose thellë në venat e këmbëve. Gratë 
me trombe sipërfaqësore (dhe venat varikoze) MUND të 
përdorin tableta. 

• Ndonjëherë ka pasur kancer në gji. 
• Gjakderdhje e pashpjeguar vagjinale: nëse gjakderdhja 

sugjeron gjendje serioze, atëherë klientja le të zgjedh 
metodë pa hormone, derisa të vlerësohet gjakderdhja e 
pashpjegueshme. 

• Sëmundje serioze e mëlçisë ose verdhëz (lëkurë ose sy të 
verdhë). 

• Merr tableta për tuberkuloz, ka infeksion fungal, ose epilepsi 
(ngërçe/sulme). 

• Ndoshta janë shtatzëna 



Efekte të mundshme anësore 

• Shumë të zakonshme: njolla 
të lehta ose gjakderdhje  

• Të zakonshme: gjakderdhje e parregullt, 
mungesa e gjakderdhjes mujore 

• Më pak të zakonshme: tjera 

Si do të ndjeheshit 
në lidhje me këta 
efekte anësore? 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni disa efekte anësore. 
Zakonisht ato nuk janë shenjë e ndonjë sëmundje. 



Me rëndësi për të shpjeguar ndryshimet menstruale:  
• Të pritura dhe të zakonshme. 
• Amenorreja (mungesë e menstruacioneve): Nuk ka efekt të përhershëm në 

fertilitetit. Rrallëherë është shenjë e shtatzënisë. Shpjegoni se gjaku 
nuk akumulohet në trup.  

Efekte të mundshme anësore 

A i kupton klientja efektet anësore? A është e kënaqur që e përdor këtë metodë? 
Hapi vijues: 

Nëse po, kaloni në faqen tjetër. Nëse nuk është e kënaqur, diskutoni më 
tepër ose shqyrtojeni ndonjë metodë tjetër. 

Implante 
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• “Trupit i nevojitet kohë për t’u përshtatur” 
• Njerëz të ndryshëm reagojnë ndryshe ndaj metodave”  
Bisedoni: 
• “Nëse juve do t’u ndodhnin këta efekte anësore, çka do të  
mendoni ose ndjeni?” 
• “Çka nënkuptojnë ato për ju?” 
• “Çka do të kishit bërë?”  
• Bisedoni për informacionet e dëgjuara (thashethemet) ose për shqetësimet. 

Shih Shtojcën 10 në lidhje me mitet. 

Efekte anësore më pak të rëndësishme: 
• Dhembja e kokës, dhembje në pjesën e poshtme të barkut, marra mendje, 

ndjeshmëri të gjinjve, stomak të trazuar (neveri), nervozë. 
• Mund të merr paracetamol ose ibuprofen për dhembje të kokës. 
 Efekte të rralla anësore: 
• Akne ose puçrra, ndryshim të oreksit, ngritja e peshës, humbja e flokëve ose 

paraqitja e qimeve në fytyrë 

• Ftojeni klienten të vijë për ndihmë në çdo kohë. 
• “Nuk prish punë të ndërrohet metoda. Ejani ju lutem nëse dëshironi t’i nxirrni 

implantet.”  
• Për t’u ballafaquar me efektet anësore, shihni Klienti që kthehet tab faqja KK 13.  

• Shumë të zakonshme:  
 Njolla të lehta ose gjakderdhje  

• Të zakonshme:   
― gjakderdhje e parregullt 
― mungesa e gjakderdhjes mujore 

• Më pak të zakonshme: tjera 

Nëse e zgjedhni këtë metodë, mund të keni 
disa efekte anësore. Zakonisht ato nuk janë 
shenjë e ndonjë sëmundje. 



Vënia dhe nxjerrja e implanteve 

• Vënia dhe nxjerra duhet të jetë e 
shpejtë dhe e lehtë 

• Injeksioni e parandalon dhembjen 

• Punëtori shëndetësor vendos 6 
kapsolla nën sipërfaqen e lëkurës mbi 
bërryl 

• Punëtori shëndetësor vë fashë në 
vrimën e hapur të lëkurës – nuk ka 
nevojë të qepet 

• Duhet të hiqet pas 4 deri në 7 viteve, 
varësisht nga pesha 

A jeni të gatshëm ta 
pranoni këtë metodë? 

Çfarë pyetje keni? 



A e kupton klientja procedurën e vënies dhe nxjerrjes? A është e përgatitur për këtë metodë? 

Vënia dhe nxjerrja e implanteve 
• Shpjegoni se procedura do të realizohet nga ofruesi i trajnuar i 

shërbimeve mjekësore.  
• Vënia zakonisht zgjat prej 5 deri në 10 minuta. 
• Nxjerrja zakonisht zgjat rreth 15 minuta, ndonjëherë edhe më gjatë. 

• Jepjani klientes një kapsulë ta shohë se si duken. 
• Nëse është e mundshme tregojani një foto me kapsula nën lëkurë. 

Vënia dhe nxjerrja bëhen me kujdes. 
• Hapet vetëm një vrimë e vogël në lëkurë. Disa ditë mund të ketë dhimbje 

të lehtë, ënjtje ose mavijosje.  
• Për pesë ditë nuk duhet të lahet hapësira e lëkurës. Fasha mund të hiqet 

pas 5 ditësh.  
• “Ju lusim të ktheheni, nëse ju dhemb krahu për më shumë se 5 ditë, ose 

nëse skuqet vrima e lëkurës, gjegjësisht shfaqet lëng i verdhë në të.” 

• Vënia dhe nxjerra duhet të jetë e 
shpejtë dhe e lehtë 

Hapi vijues: 

Implante 

• Anestezioni lokal e pengon dhembjen gjatë kohës së vënies së 
implantit. 
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Kur duhet të nxirren ose të zëvendësohen implantet? 
• Implantet Norplant duhet të nxirren ose të zëvendësohen nga 4 deri 

në 7 vite pas vënies, varësisht nga pesha e klientes, për shkak se 
metoda bëhet më pak efikase te gratë më të rënda. 

• Ka më pak se 70 kg: Klientja mund t’i mbaje implantet deri në 7 vite, 
përveç nëse e kalon peshën prej 70 kg. 

• Peshon prej 70 deri në 79 kg: Duhet të vijë përsëri pas 5 viteve për t’ia 
nxjerr implantet, përveç nëse e arrin peshën 80 kg ose më shumë. 

• Peshon 80 ose më shumë kg: Duhet të vijë përsëri pas 4 viteve, që t’i 
nxirren implantet.  

• Të gjitha gratë mund të përdorin implante të reja ose ndonjë metodë tjetër. 

• Injeksioni e parandalon dhembjen 

• Punëtori shëndetësor vendos 6 kapsolla nën 
sipërfaqen e lëkurës mbi bërryl 

• Punëtori shëndetësor vë fashë në 
vrimën e hapur të lëkurës – nuk ka 
nevojë të qepet  

• Duhet të hiqet pas 4 deri në 7 viteve, 
varësisht nga pesha 

Nëse vendosni ta përdorni metodën,  
kaloni në faqen tjetër. 

Nëse jo, bisedoni përsëri dhe 
shqyrtoni metoda tjera. 



Mund të filloni sot 

• Mund të filloni çdo ditë të ciklit 
menstrual, nëse jemi të sigurt 
se nuk jeni shtatzënë 

A dëshironi të filloni tani? 



Mund të filloni sot 

Klientja është e gatshme të fillojë tani? 
Hapi vijues: 

Implante 

Nëse po, atëherë përgatiteni për implant sa 
më shpejtë. 

Nëse jo, atëherë caktoni një vizitë tjetër (më së miri do 
të ishte gjatë ciklit të ardhshëm menstrual). Le të 

përdorë prezervativë derisa sa të vijë koha implant.  
Shpjegojeni përdorimin e tyre. 

• Mund të filloni çdo ditë 
të ciklit menstrual, nëse 
jemi të sigurt se nuk jeni 
shtatzënë 
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Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar në 7 ditët e fundit: 
• Klientja mund të fillojë TANI. Nuk ka mbrojtje shtesë.  
Nëse gjakderdhja menstruale ka filluar para më shumë se 7 ditësh ose nëse klientja është amenorrike (nuk 
ka menstruacione): 
• Klientja mund të fillojë TANI, nëse është e sigurt se nuk është shtatzënë (përdoreni listën për 
kontrollim të shtatzënisë në Shtojcën1). Nuk ka nevojë të presë menstruacionin e ardhshëm për të 
filluar marrjen e implanteve. 
•Duhet abstenuar nga marrëdhëniet seksuale ose të përdoren prezervativë 7 ditë pas vënies së 
implanteve. 

Nëse kalon nga ndonjë metodë tjetër: 
• Nëse deri tani ka përdorë tableta, tani është koha më e mirë për të filluar. 
• Nëse kalon nga injektues, duhet të fillojë në kohën, që është dashur të merr injeksionin e radhës. 
• Nëse kalon nga PIU, ndërsa menstruacioni ka filluar para më shumë se 7 ditë, tani mund merr 

implante dhe ta prolongojë nxjerrjen e PIU spirales për në ciklin e ardhshëm menstrual. 

Pas lindjes, nëse mëkon: 
• Nëse e ushqen foshnjën ekskluzivisht me qumësht gjiri (mëkon), atëherë mund të 

fillojë pas javës së gjashtë të lindjes. Nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë, nëse 
është mes 6 javë dhe 6 muaj pas lindjes, ndërsa cikli ende nuk është kthyer. 

• Nëse e ushqen foshnjën pjesërisht me qumështin e gjirit, më së miri është të 
fillojë 6 javë pas lindjes. Pritja e rrit rrezikun e shtatzënisë.  

Pas lindjes, nëse NUK mëkon: 
• Mund të fillojë menjëherë pas lindjes. Nëse është në 4 javët e para pas lindjes, 

atëherë nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë. 
Pas dështimit të shtatzënisë ose abortit: 
• Mund të fillojë menjëherë pas abortit. Nëse është në shtatë ditët e para pas 

abortit nuk ka nevojë për mbrojtje shtesë. 



Çka duhet të mbahet mend 

• Ejani përsëri, kur të vijë koha për 
nxjerrjen e implanteve Vizitoni infermieren ose mjekun? 

• Lëkurë ose sy 
të verdhë 

• Mund të jetë 
shtatzënë, në 
veçanti nëse ka 
dhembje në bark 

• Gjakderdhje e 
pazakonshme 
dhe e vrullshme 

• Infeksion ose 
dhembje të 
vazhdueshme në 
vendin, ku është 
vendosur implanti 

A ka nevojë të 
përsërisim diçka? 

Ndonjë pyetje tjetër?  

• Efektet anësore janë të zakonshme, 
por rrallëherë janë të dëmshme. Ejani, 
nëse nuk ju pengojnë. 

• Ejani në çdo kohë, nëse keni 
probleme ose dëshironi t’i nxirrni 
implantet 

• Dhembje të 
rëndë, 
konstante 
në bark, 
gjoks ose 
këmbë 



Çka duhet të mbahet mend 
• Gratë me më pak se 70 kg: Kthehet pas 7 viteve. Nëse gruaja 

shton peshë, ajo duhet të vije më herët. 
• Peshon 70 deri në 79 kg: Kthehet pas 5 viteve.  
• Peshon më shumë se 80 kg: Kthehet pas 4 viteve.  
• Në këtë kohë të gjitha gratë mund të zëvendësojnë 

implantet dhe të zgjedhin metoda të reja. 
• Nëse është e mundshme, jepni klientes kartelë më 

afatgjatë, në të cilën është dhënë data për shënim të ditëve 
(muajve), për të përcaktuar, kur duhet të vijë përsëri. 

“A ndjeheni e sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses?” A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 
Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë! 

Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Ju lutemi të vini kurdo qoftë që  
keni ndonjë pyetje ose dëshironi t’i hiqni implantet ” 

Hapat e fundit: 

• Vizitoni infermieren ose mjekun?: 
― Mund të jetë shtatzënë, në veçanti nëse ka 

dhembje në bark 
― Infeksion ose dhembje të vazhdueshme në vendin, 

ku është vendosur implanti 
― Gjakderdhje e pazakonshme dhe e vrullshme 
― Lëkurë ose sy të verdhë 

   Paraqitja e shenjave, të cilat janë shkas për vizitë të sërishme të 
mjekut: 

• “Në shumicën e rasteve këta shenja nuk kanë të bëjnë me implantet. 
Megjithatë një mjek ose infermiere duhet t’u kontrollojë, me qëllim që të 
pengohet zhvillimi i problemeve serioze dhe të përcaktohet nëse do të 
mund të vazhdoni me përdorimin e implanteve.” 

• “Dëshiroj t’i dalloni këta shenja dhe t’i mbani mend.” 

• Nëse ndonjë punonjës tjetër shëndetësor e pyet për 
marrjen e barërave, klientja duhet të tregojë se përdorë 
implante. 
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• Gjakderdhja, që zgjat më shumë se 8 ditë ose është 
dyfish më e madhe sesa zakonisht. 

• Ejani përsëri, kur të vijë koha për nxjerrjen e 
implanteve 

• Përkujtojani klientes se implantet mund të nxirren, kur 
të dëshirojë ajo. 

• Efektet anësore janë të zakonshme, por 
rrallëherë janë të dëmshme. Ejani, nëse nuk ju 
pengojnë. 

• Ejani në çdo kohë, nëse keni probleme 
ose dëshironi t’i nxjerrni implantet 

       Implante  



• Procedurë e zakonshme kirurgjike 

• E përhershme. Për burra, të cilët nuk 
dëshirojnë të kenë më fëmijë 

• Shumë efektive 

• Shumë e sigurt 

• Nuk ndikon në aftësinë seksuale 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA 

Vazektomia për burra 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose dëshironi të 

bisedojmë për metodë tjetër? 
Këtu priten 
kanalet për 
përcjellje të 

spermës 



Vazektomia për burra 
• Procedurë e zakonshme kirurgjike 

• Zakonisht nuk mund të kthehet në gjendjen paraprake.  
• “Ju lusim të mendoni me kujdes: A ka gjasa të dëshironi të keni më 

shumë fëmijë në të ardhmen? Çka nëse nuk mund të bëheni më 
baba?” 

• Pyeteni për preferencat ose interesat e partnerit. 
• Mund të shqyrtohet edhe sterilizimi i femrave. Vazektomia është më 

e lehtë dhe më e sigurt për realizim dhe pak më efikase. 

• Njëra ndër metodat më efektive për planifikim të familjes. 
• Nuk është menjëherë efektive. Patjetër duhet të përdorin 

prezervativë ose partneri duhet të përdorë metodë efektive 3 muaj 
më vonë. “A do të jetë kjo e vështirë?” 

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA, përdorni metodë tjetër 

“A do të dëshironi të mësoni më tepër për vazektominë, ose dëshironi të bisedoni për metodë tjetër?” 

Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 
vazektominë, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Kontrolloni shqetësimet dhe thashethemet e dëgjuara:  
“Çka keni dëgjuar për vazektominë?” 

Shpjegoni mitet e zakonshme: 
• NUK ËSHTË kastrim. Edhe më tej arrihet ereksion.  Edhe më tej ejakulohet. 
• NUK ndikohet në maskulinitet e meshkujve. NUK i feminizon meshkujt.  
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• E përhershme. Për burra, të cilët nuk 
dëshirojnë të kenë më fëmijë 

• Shumë efektive 

• Shumë e sigurt 

• Nuk ndikon në aftësinë seksuale 

• Nuk mbron nga SST-të ose 
HIV/SIDA 

Për vazektominë: 
• Efekti i saj është në mbajtjen e spermës jashtë lëngut të farës. Priten 

kanalet për përcjellje të spermës. 
• Gjatë kësaj procedure, shumica e klientëve janë të zgjuar, vetëm se 

marrin një injeksion për të penguar dhembjen (marrin anestezion 
lokal) 

• Zakonisht mund të shkojnë në shtëpi pas disa orëve 
• Mund të ndjejnë dhembje për disa ditë. 

Vazektomia 

Për të diskutuar rreth ndonjë metode tjetër, kaloni në tabin 
për metodë të re, ose kaloni në tabin Zgjedhja e metodës 

 



Kur mund të bëni vazektomi 

Ndoshta duhet të presin nëse: 

• Kanë probleme me gjenitale, siç 
është infeksioni, ënjtja, lëndimi, 
gunga në penis ose qesen e 
herdheve  

• Disa gjendje tjera serioze ose 
infeksione 

Pjesa më e madhe e 
burrave mund të kenë 
vazektomi 



Kur mund të bëni vazektomi 

 

 

Pjesa më e madhe e burrave mund të kenë 
vazektomi 

• Prolongoni (derisa të zgjidhet problemi), nëse është SST: 
pezmatimi i kokës së penisit, kanaleve të spermës, herdheve; 
infeksion të lëkurës ose masës së qeses së herdheve (skrotum). 
Udhëzoni për mjekim të këtyre gjendjeve shëndetësore. 

• Udhëzoni ose tërhiqni vërejtjen për probleme tjera gjenitale 

Asnjë gjendje nuk e përjashton vazektominë, por disa sosh 
kërkojnë prolongim, udhëzim ose kujdes të posaçëm 

• Prolongoni (derisa të zgjidhet problemi), nëse është 
infeksion akut sistemik ose gastroenteritis serioz. 

• Udhëzoni nëse keni sëmundje, të ndërlidhur me 
sëmundjen e SIDA-s ose me çrregullime koaguluese. 
Procedurën duhet ta kryejë kirurg me përvojë në 
hapësira shëndetësore të pajisura mirë. 

• Kujdes nëse ka diabet. Procedura e vazektomisë mund 
të realizohet, por duhet të kihet kujdes nga infeksioni i 
varrës pas përfundimit të procedurës. 

 
 

Nëse klienti nuk ka mundësi tani të bëjë 
vazektomi ose në këtë hapësirë shëndetësore, 

jepni udhëzim adekuat. 

Nëse klienti ka mundësi të bëjë vazektomi, kaloni 
në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 
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Ndoshta duhet të presin nëse: 

• Kanë probleme me gjenitale, siç është 
infeksioni, ënjtja, lëndimi, gunga në penis 
ose qesen e herdheve 

• Disa gjendje tjera serioze ose infeksione 

Vazektomia 



Para se të vendosni 

Le të bisedojmë: 

• Ka në dispozicion edhe metoda të 
përkohshme 

• Vazektomia është procedurë kirurgjike 

• Ka rreziqe dhe përparësi 

• Parandalon bërjen e fëmijëve 

• Është permanent – vendimi duhet të 
shqyrtohet me kujdes 

• Mund të refuzoni në çdo moment para 
operacionit 

A jeni të përgatitur për ta 
zgjedh këtë metodë? 

A dëshironi të mësoni më 
shumë informacione? 



Para se të vendosni 
Le të bisedojmë: • Shpjegoni klientit, që t’u kuptojë.  

• Bisedoni sa të ketë nevojë. 
• Konfirmoni se klienti e ka kuptuar çdo pikë. 

Rriziqet 
• Komplikimet kirurgjike janë të pazakonshme. Ato 

përfshijnë gjakderdhjen dhe infeksionin. 
• Pak meshkuj raportojnë dhembje në qesen e 

herdheve, e cila zgjat disa muaj ose vite. 
Dobitë  
• Procedurë e shpejtë, që shpin në planifikim të 

përhershëm, të sigurt dhe efektiv të familjes. 
• Nuk janë të njohura rreziqet shëndetësore afatgjate  

• Nuk do ta humb të drejtën për shërbime tjera 
mjekësore dhe shëndetësore ose dobi tjera. 

• Për detaje shihni në faqen tjetër. 

• Duhet të jetë shumë i sigurt se nuk do të dëshirojë më shumë 
fëmijë. 

• Ndoshta nuk është metodë e përshtatshme për klientë më të rinj. 

Vërtetohuni se klienti i kupton të gjitha pikat, pastaj pyetni se çka ka vendosur. 
Hapi vijues: 

Nëse klienti kupton dhe dëshiron vazektomi, shpjegojeni 
formularin për pajtueshmëri (nëse ka formular të tillë) dhe 

luteni ta nënshkruajë. Kaloni në faqen tjetër. 

Nëse vendos të mos e përdor vazektominë, 
atëherë ndihmoni të zgjedh metodë tjetër. 

• Ka në dispozicion edhe metoda të 
përkohshme 

• Vazektomia është procedurë 
kirurgjike 

• Ka rreziqe dhe përparësi 

• Parandalon bërjen e fëmijëve 

• Është permanent – vendimi duhet të 
shqyrtohet me kujdes 

• Mund të refuzoni në çdo moment 
para operacionit 
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Vazektomia 

• Përmendni prezervativët dhe metodat, që iu ofrohen grave  



Procedura  

 

 

1. Do të ngelni të zgjuar dhe do të merrni ilaç 
kundër dhimbjes 

2. Bëhet një hapësirë e vogël në qesen e 
herdheve – nuk dhemb 

3. Kanalet e spermës priten dhe lidhen 
4. Mbyllet vrima 
5. Pushoni 15 deri në 30 minuta 

A keni  
ndonjë  
pyetje? 

ose 1 vrimë këtu 

 

Këtu mund të 
bëni 2 vrima Pastaj: 

• Duhet të pushoni 2 ditë 
• Shmangeni punën e rëndë për disa ditë 
• Me rëndësi! Përdorni prezervativë në 3 

muajt e ardhshëm 



A e kupton klienti procedurën kirurgjike dhe a është i sigurt se vazhdon? 

Procedura  
Përshkruani hapat e procedurës. Shpjegoni: 
• Vazektomia mund të bëhet në klinikë ose në ordinancë 

me procedura përkatëse për parandalim të 
infeksioneve. Nuk është patjetër gjithnjë të bëhet në 
spital. 

• Zakonisht e tërë procedura zgjat më pak se 30 minuta. 

• Shpjegojeni anestezionin lokal. 
• Nëse ka nevojë, klienti mund të merr më shumë analgjetikë  
• Shpjegojeni prerjen ose hapjen e vrimës pa bisturi 
• Nëse do të përdorni pe, përmendjani atë klientit. 

1. Do të ngelni të zgjuar dhe do të merrni ilaç 
kundër dhimbjes 

2. Bëhet një hapësirë e vogël në qesen e 
herdheve – nuk dhemb 

3. Kanalet e spermës priten dhe lidhen 
4. Mbyllet vrima 
5. Pushoni 15 deri në 30 minuta 

Hapi vijues: 

Nëse procedura kryhet tani, kaloni në  
faqen tjetër për të informuar klientin se çka duhet  

të mbajë mend pas operacionit. 

Nëse vazektomia është e planifikuar për tjetër ditë, 
atëherë merruni vesh për kohën që i përshtatet 

klientit. Ndërkohë ofroni prezervativë. 

Pastaj: 
• Duhet të pushoni 2 ditë 
• Shmangeni punën e rëndë për disa ditë 
• Me rëndësi! Përdorni prezervativë në 3 

muajt e ardhshëm 

• Meqenëse sperma ende do të ngel në kanale, klienti 
duhet të përdorë prezervativ, ose partnerja e tij duhet 
të përdorë metodë tjetër kontraceptive në 3 muajt e 
ardhshëm. 

•  Ai duhet të vazhdojë me aktivitetin e zakonshëm 
seksual gjatë kësaj kohe, me qëllim që të pastrohet 
sperma. 
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Vazektomia 



Arsye mjekësore për vizitë tjetër 

 

 

Ejani menjëherë nëse: 

• Jeni të ënjtur në orët e para pas 
operacionit 

• Keni ethe në 3 ditët e para 

• Varra ka zënë qelb ose derdh gjak 

• Varra ju dhemb, është e nxehtë, ose e 
kuqe 

 



Arsye mjekësore për vizitë tjetër  

 

 

• Nëse ka temperaturë mbi 38°C  në 4 javët e para 
(ndërsa në veçanti në 3 ditët e para). 

• Nëse herët shfaqen ethe, ndoshta gjendja është më 
serioze. Ndoshta duhet të bëhet drenazhë kirurgjike 
në vendin e prerjes. 

• A përkeqësohet ose ndërpritet? Shenjat të infeksionit.  

Ejani menjëherë nëse: 

• Jeni të ënjtur në orët e para pas 
operacionit 

• Keni ethe në 3 ditët e para 

• Varra ka zënë qelb ose derdh gjak 

• Varra ju dhemb, është e nxehtë, ose e 
kuqe 

A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 
Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë! 

“Përdorni prezervativë osPorosia e fundit dhe më e rëndësishme:  
e metoda tjera 3 muaj pas procedurës.” 

Hapat e fundit: 
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Vazektomia 



Sterilizimi i femrave 
• Procedura kirurgjike 

• Mitra NUK hiqet. Edhe më tej do të keni 
menstruacione. 

• Është metodë permanente – për gratë, që 
nuk dëshirojnë të kenë fëmijë. 

• Shumë efektive 

• Shumë e sigurt 

• Nuk ka efekte anësore afatgjate 

• Nuk mbron nga SST ose HIV/SIDA 

Këtu bllokohen оsе 
priten kanalet e 

vezoreve 

A dëshironi të mësoni më shumë për 
këtë metodë, ose dëshironi të bisedoni 

për ndonjë metodë tjetër. 



Sterilizimi i femrave 
• Procedura kirurgjike 

Për sterilizimin e femrave: 
• Kanalet e vezoreve që bartin qeliza deri te mitra bllokohen ose priten 

dhe mbyllen (mitra ngel e paprekur).  
• Mund të dhemb disa ditë më vonë. 
• Zakonisht grave nuk iu jepet anestezion por injeksion për të 

parandaluar dhembje. 
• Zakonisht mund të shkojnë në shtëpi pas disa orëve 

• Zakonisht nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme.   
• “Ju lusim të mendoni mirë: ndoshta do të doni fëmijë në të ardhmen?” 
• Pyeteni për preferenca ose interesat e partnerit. 
• Vazektomia mund të jetë zgjedhje tjetër e mirë. Ajo është më e thjeshtë 

dhe më e sigurt për realizim, por më efektive.  

• Njëra ndër metodat më efikase kontraceptive të grave 
• Shumë rrallë ngjan të ketë shtatzëni.  

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA përdorni edhe prezervativë. 

• Ndërlikimet serioze të operacionet janë të rralla (rreziku nga 
anestezia, nevoja për operacion tjetër kirurgjik).  

“A do të dëshironi të mësoni më tepër për sterilizimin, ose dëshironi të bisedoni për metodë tjetër?” 
Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë 

për sterilizimin, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Është metodë permanente – për gratë, 
që nuk dëshirojnë të kenë fëmijë. 

• Shumë efektive 

• Nuk ka efekte anësore afatgjate 

• Nuk mbron nga SST ose HIV/SIDA 

• Shumë e sigurt 
• Shqyrtoni shqetësimet dhe thashethemet: 
“Çka keni dëgjuar në lidhje me problemet që kanë të bëjnë me sterilizimin?” 
• Përdorni Shtojcën 10 për të biseduar në lidhje me mitet rreth sterilizimit.   
• Shpjegoni se të gjitha gratë mund të përdorin sterilizimin, nëse dëshirojnë, 

madje edhe ato, që nuk kanë fëmijë.  

• Mitra NUK hiqet. Edhe më tej do të 
keni menstruacione. 

S1 

Sterilizimi i 
femrave 

Për të diskutuar rreth ndonjë metode tjetër, kaloni në tabin 
për metodë të re, ose kaloni në tabin Zgjedhja e metodës 

   



Kur mund të sterilizoheni 

 
 

Mirëpo, ndoshta duhet të presin nëse:  

Shumica e grave mund të 
sterilizohen në çdo kohë 

•Mund të 
jetë 

shtatzënë 
•Kanë lindur 

foshnjë parë 1 
deri në 6 javëve 

•Kanë infeksion 
ose probleme 

tjera të organeve 
të femrës 

• Kanë probleme 
tjera serioze 

shëndetësore 



Kur mund të sterilizoheni 
Shumica e grave mund të sterilizohen 
në çdo kohë 

Mirëpo, ndoshta duhet të presin nëse:  
• Procedura mund të realizohet në çdo kohë përveç nga 7 

ditë deri në 6 javë pas lindjes. 
• Mund të bëhet deri në ditën e shtatë (7) pas lindjes, nëse 

për këtë klientja ka vendosur paraprakisht.  

Prolongojeni sterilizimin derisa këta gjendj shëndetësore të 
kurohen plotësisht: 

• Infeksioni i pelvikut. 
• Klamidia, gonorreja ose cervicitis me qelb. 
• Infeksioni pas abortit ose lindjes. 
• Kancer në organet gjenitale të femrës. 

Tensioni i lartë, sulmi ose diabeti me komplikime të cilët duhet 
të trajtohen para intervenimit 

Asnjë gjendje nuk e përjashton sterilizimin e femrave, por disa 
sosh kërkojnë prolongim, udhëzim ose kujdes të posaçëm 

 
 

Nëse klienti nuk ka mundësi tani të bëjë 
vazektomi ose në këtë objekt shëndetësor,  

jepni udhëzim adekuat. 

Hapi vijues: 

Nëse klienti ka mundësi të sterilizohet,  
kaloni në faqen tjetër. 

• Nëse keni ndonjë dyshim, atëherë përdoreni fletën 
kontrolluese rreth shtatzënisë (Shtojcën 1), për të bërë 
testin e shtatzënisë.  

• Nëse kanë lindur foshnjë parë 1 deri 
në 6 javëve 

• Mund të jetë shtatzënë 

• Ka infeksion ose probleme tjera të 
organeve të femrës 

• Ka probleme tjera serioze 
shëndetësore 
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Sterilizimi 
i femrave 



Para se të vendosni 
Le të bisedojmë: 

• Keni në dispozicion edhe metoda 
afatshkurtra 

• Sterilizimi paraqet procedurë kirurgjike 

• Ka rreziqe dhe dobi 

• Pengon mundësinë për të pasur fëmijë 

• Është i përhershëm – vendimi duhet të 
shqyrtohet me kujdes 

• Mund ta refuzoni procedurën në çdo 
kohë para intervenimit 

A jeni të gatshëm ta 
zgjedhni këtë metodë? 

A dëshironi të mësoni diç 
më tepër për këtë 

procedurë? 



Para se të vendosni 
Le të bisedojmë: 

• Shpjegoni klientit që t’u kuptojë.   
• Bisedoni sa të ketë nevojë 
• Konfirmoni se klienti e ka kuptuar çdo pikë 

Reziqet 
• Çdo operacion, përfshirë edhe sterilizimin në vetë përmban rrezik. 
• Komplikimet kirurgjike janë të pazakonshme. Ato përfshijnë 

gjakderdhjen, infeksionin, lëndimin e organeve, nevojën për intervenim 
të serishëm. 

• Rrallëherë ka reagime alergjike të anestetikut lokal ose komplikime 
tjera serioze të anestezisë. 

Dobite 
• Një procedurë e shpejta shpin në planifikim të përhershëm, të sigurt 

dhe efektiv të familjes. 
• Nuk ka nevojë të mbahen mend gjëra, si është rasti me metodat tjera 
• Mund të ndihmojë gjatë mbrojtjes nga rreziku i kancerit në vezore. 

• Nuk do ta humb të drejtën për shërbime tjera mjekësore 
dhe shëndetësore ose dobi tjera. 

• Diskutoni metodat tjera që ofrojnë mbrojte të përkohshme. 

• Me siguri procedura nuk mund të kthehet në gjendjen paraprake 
• Ndoshta nuk është metodë e përshtatshme për kliente më të 

reja. 

Vërtetohuni se klienti i kupton të gjitha pikat, pastaj pyetni se çka ka vendosur. 
Hapi vijues: 

Nëse klienti kupton dhe dëshiron sterilizim, shpjegojeni 
formularin për pajtueshmëri (nëse ka) dhe luteni ta 

nënshkruajë atë. Kaloni në faqen tjetër.  

Nëse vendos të mos e përdor sterilizimin, 
atëherë ndihmoni të zgjedh metodë tjetër. 
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• Keni në dispozicion edhe metoda 
afatshkurtra 

• Sterilizimi paraqet procedurë kirurgjike 

• Ka rreziqe dhe dobi  

• Pengon mundësinë për të pasur fëmijë 

• Është i përhershëm – vendimi duhet të 
shqyrtohet me kujdes 

• Mund ta refuzoni procedurën në çdo 
kohë para intervenimit kirurgjik 

Sterilizimi  
i femrave 



Procedura 
1. Barërat ju qetësojnë dhe e ndërpresin 

dhembjen 
2. Ngelni e zgjuar 
3. Bëhet një prerje e vogël – nuk dhemb 
4. Bllokohen ose priten kanalet e 

vezoreve 
5. Vrima mbyllet me qepje 
6. Pushoni disa orë 

Çfarë pyetje keni? 

Prerje e vogël 
këtu 

Ose 
këtu 

Pastaj: 
• Duhet të pushoni 2 ose 3 ditë 
• Mos ngreni gjëra të rënda për 

një javë 
• Mos bëni marrëdhënie 

seksuale së paku një javë 



Procedura 
1. Barërat ju qetësojnë dhe e 

ndërpresin dhembjen 
2. Ngelni e zgjuar 
3. Bëhet një prerje e vogël – nuk 

dhemb 
4. Bllokohen ose priten kanalet e 

vezoreve 
5. Vrima mbyllet me qepje 
6. Pushoni disa orë 

Përshkruani hapat e procedurës. Shpjegoni: 
• Sterilizimi është procedurë e thjeshtë kirurgjike, që mund të 

realizohet në spital ose në hapësirë me pajisje të nevojshme 
• Shpeshherë e tërë procedura (së bashku me kohën për pushim) 

mund të zgjasë vetëm disa orë. 

• Shpjegojeni si do të jepen qetësues (sedativë) të lehtë. 
   - oral ose intravenoz 
• Shpjegojeni prerjen – ku dhe si  
• Nxiteni klientin të tregojë nëse ndjen dhembje gjatë kohës 

së procedurës. “Nëse dëshironi mund të kërkoni më 
shumë analgjetikë.” 

• Para se të shkoni në shtëpi, pushoni në klinikë.  

   A e kupton klientja procedurën kirurgjike dhe a është e sigurt se dëshiron të vazhdojë? 
Hapi vijues: 

Nëse procedura kryhet tani, kaloni në faqen 
tjetër për të informuar klienten se çka duhet 

të mbajë mend pas operacionit. 

Nëse sterilizimi është planifikuar për tjetër ditë, 
atëherë merruni vesh për kohën që i përshtatet 

klientes. Ndërkohë ofroni prezervativë. 

Pastaj: 
• Duhet të pushoni 2 ose 3 ditë 
• Mos ngreni gjëra të rënda për një javë 
• Mos bëni marrëdhënie seksuale së paku një javë • Nuk duhet bërë marrëdhënie seksuale, derisa të kalojë 

dhimbja.  

S4 

Sterilizimi  
i femrave 



Arsyet mjekësore për vizitë tjetër 

 
 

Në javën e parë nëse ka: 

Kurdoherë në të ardhmen mund të vini menjëherë nëse: 

• Ethe të 
mëdha 

• Varra ka zënë 
qelb ose ka 
gjakderdhje 

nga varra 

• Varra ju 
dhemb, është 
e nxehtë ose 

e skuqur 

• Keni dhembje të 
vazhdueshme ose 

gjithnjë e më të 
madhe, keni ngërçe, 
ndjeshmëri të barkut 

• Humbje të 
vetëdijes ose 
marra mendje 

të madhe 

• Ju dhemb 
stomaku,keni 
stomak të trazuar,  
ose e humbni 
vetëdijen 

• Mendoni se 
jeni 
shtatzënë 



      Arsyet mjekësore për vizitë tjetër  
Në javën e parë nëse ka: 

• Nëse ka temperaturë mbi 38°C  në 4 javët e para e\ 
 në veçanti në javën e parë. 

• Shenja të infeksionit.  

• Shtatzënia pas sterilizimit është e rrallë. Mirëpo nëse 
ngjan, 20% deri në 50% të këtyre shtatzënive janë 
ektopike.  

• Këta janë shenja të shtatzënisë ektopike. 
• Në çdo kohë mund të vini menjëherë, nëse mendoni 

se jeni shtatzënë.  

“A jeni të kënaqur me përzgjedhjen e kësaj metode?” 
A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 

Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë! 
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Ju lusim që çdoherë të vini menjëherë,  

nëse keni ndonjë pyetje ose problem.” 

Hapat e fundit: 
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• Ethe të mëdha 
• Varra ka zënë qelb ose ka gjakderdhje nga 

varra 
• Varra ju dhemb, është e nxehtë ose e 

skuqur 
• Keni dhembje të vazhdueshme ose gjithnjë 

e më të madhe, keni ngërçe, ndjeshmëri të 
barkut 

• Humbje të vetëdijes ose marra mendje të 
madhe 

Kurdoherë në të ardhmen mund të vini menjëherë nëse: 

• Mendoni se jeni shtatzënë 
• Ju dhemb stomaku, keni stomak të 

trazuar, ose e humbni vetëdijen 

Sterilizimi  
i femrave 



Prezervativi për meshkuj 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose dëshironi të 
flisni për ndonjë metodë tjetër? 

A dëshiron të shihni ndonjë 
prezervativ ose të mësoni 

sesi ta përdorni atë? 

• Mbron nga shtatzënia DHE SST-të përfshirë 
edhe HIV/SIDA 

• Shumë efektiv nëse përdoret  
    GJITHNJË kur keni marrëdhënie seksuale 

• Mund të përdoret vetë ose në kombinim me 
ndonjë metodë tjetër për planifikim të 
familjes 

• Lehtë mund të merret dhe lehtë mund të 
përdoret 

• Zakonisht partnerët duhet të diskutojnë 



            “ A dëshironi të mësoni më shumë për prezervativët, ose dëshironi të bisedoni për metodë tjetër?” 

 Mbron nga shtatzënia DHE SST-të 
përfshirë edhe HIV/SIDA 

Klienti duhet të përdorë prezervativë: 
 Nuk është i sigurt nëse ai/ajo ose prindërit e tij/saj kanë SST, 

përfshirë edhe HIV. 
 Klienti ka partnerë tjerë seksual ose nuk është i sigurt nëse partneri 

aktual ka pasur partnerë tjerë seksual. 

 Kur prezervativët gjithnjë përdoren si duhet, ato janë shumë 
efektivë në parandalimin e  shtatzënisë, HIV-it dhe SST-ve. 

 Më së miri është nëse përdoren gjatë TË GJITHA  akteve seksuale. 

 Shitet në shumë shitore. 
 Me pak përvojë përdorimi i tij është i lehtë. 
 Shumë çifte pranojnë, që përsëri ndjejnë kënaqësi në seks me 

prezervativë. 

Hapi vijues: 

 
Prezervativ për meshkuj 

 

 Nëse partneri nuk dëshiron të përdorë prezervativë,  
“Ne mund të diskutojmë dhe zbatojmë atë që mund të  thoni.”  

 Ushtroni me klientët për mënyrën sesi të bisedoni me partnerin. Përdorni 
Shtojcën 9.  

 Mund të përdorni metodë tjetër për planifikim të familjes me prezervativë 
për mbrojtje shtesë nga shtatzënia (por jo prezervativët për femra). 

 Po ashtu përdoren si mbrojtje shtesë për ndonjë metodë tjetër për 
planifikim të familjes (për shembull, nëse ka harruar të merr tabletë ose ka 
vonuar marrjen e injeksionit).  

 Shumë efektiv nëse përdoret 
GJITHNJË kur keni marrëdhënie 
seksuale 

 
• Mund të përdoret vetë ose në 

kombinim me ndonjë metodë tjetër 

për planifikim të familjes 

• Lehtë mund të merret dhe lehtë 

mund të përdoret 

•Zakonisht partnerët duhet të diskutojnë 

PM 
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Prezervativë 

Rreth perzervativëve për meshkuj: 
 Këllëf gome, që e mbulon penisin gjatë seksit. 
 Pothuajse të gjithë mund të përdorin prezervativë për meshkuj, madje 

edhe meshkujt me penis të madh. Vetëm personat me alergji serioze ndaj 
lateksit nuk mund të përdorin. 

Për të diskutuar një metodë tjetër, kaloni në tabin për 
metodë të re ose në tabin për zgjedhje të metodës. 

  
 

Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 
prezervativët për meshkuj, kaloni në faqen tjetër. 



Si të përdorni perzervativin 

Përdorni 
prezervativ të ri 

për çdo akt 
seksual 

Vendoseni 
prezervativin në 
kokë të penisit 

me rreth të 
mbështjellë 
përballë trupit 

Shtrijeni 
prezervativin 
deri në fund të 

penisit 

Pas ejakulimit, 
mbajeni skajin e 

prezervativit, që të 
mos derdhet 

sperma jashtë tij, 
dhe nxjereni 
penisin nga 

vagjina derisa ka 
ereksion 

Hidhni  
prezervativët e 

përdorë 

A jeni të gatshëm ta 
zgjedhni këtë metodë? 

     



Si të përdorni perzervativin 

Pas ejakulimit, mbajeni 
skajin e prezervativit, që 
të mos derdhet sperma 

jashtë tij, dhe nxireni 
penisin nga vagjina derisa 

ka ereksion 

Përdorni 
prezervativ të ri për 

çdo akt seksual 

 Hapeni pakon me kujdes.  
 Kontrollojeni datën e 

prodhimit ose afatin e 
përdorimit.  

 Prezervativët duhet të 
përdoren brenda 3 viteve  
nga data e prodhimit 

 Largojeni penisin 
nga partneri dhe. 

 Mos e derdhni farën 
në vrimën e 
vagjinës. 

Shtrijeni 
prezervativin deri 
në fund të penisit 

 Nëse nuk shpështjellet lehtë 
prezervativi, ose është vënë 
mbrapsht ose është shumë i 
vjetër. Nëse është i vjetër 
përdoreni një prezervativ të ri. 

 Mund të përdoren lubrifikues 
(me ujë, por jo me vaj) , e në 
veçanti gjatë seksit anal. 

Hidhni  
prezervativët e 

përdorë 

Gjithnjë hudheni në 
shportë ose kazan 

të mbeturinave. 

Vendoseni 
prezervativin në kokë 
të penisit me rreth të 
mbështjellë përballë 

trupit 

 Vendoseni 
prezervativin para se 
penisi të vijë në 
kontakt me vagjinën. 

 Nëse nuk keni bërë 
rrethprerje (syneti), 
atëherë tërhiqeni 
prapa lafshën e 
penisit. 

               A e kupton klineti mënyrën e përdorimit të prezervativit?  A ëshët i gatshëm/e gatshme të zgjedh metodën?  

Nëse jo, diskutoni më tej ose shqyrtoni 
metoda tjera. 

Hapi vijues: 
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Prezervativë 

     

Nëse ka vendos të përdorë metodën, 
kaloni në faqen tjetër. 



 Përdorni prezervativ 
GJITHNJË 
kur të bëni seks 

 Përkujdesuni, që gjithnjë 
të keni sasi të 
mjaftueshme të 
prezervativëve 

 Nëse prezervativi  
çahet, sa më  
shpejtë shqyrtoni 
përdorimin e 
kontracepsionit 
emergjent 

Çka duhet të mbani mend 

 Përdorni vetëm 
lubrifikues me ujë 
 
 

 Ruani 
prezervativët larg 
nga drita e diellit 
dhe nxehtësia 

Diçka tjetër që mund 
ta përsërisim ose 

shpjegojmë?  
Ndonjë pyetje tjetër? 



 Nëse çahet prezervativi, sa më  shpejtë 
shqyrtoni përdorimin e kontracepsionit 
emergjent 

Çka duhet të mbani mend 
 

 Përdorni prezervativ 
GJITHNJË 
kur të keni seks 

“Duhet të përdorni prezervativë GJITNJË, kur të bëni seks, me qëllim që 
të keni mbrojtje të plotë nga shtatzënia dhe SST-të.”  

 Prezervativët e përdorë nuk mund të përdoren përsëri. Për çdo akt 
seksual duhet të përdoret prezervativ i ri.  

 Nëse gjatë çdo akti seksual nuk mund të përdoret prezervativ, 
shqyrtoni mundësinë e përdorimit të një metode tjetër për planifikim të 
familjes.  

 Prezervativët shqyhen rrallë nëse përdoren si duhet. 
 Nëse prezervativët shqyhen shpesh, kujdesuni, që të mos jenë të 

dëmtuar ose të vjetër. Rishikoni udhëzimet, me qëllim që t’I përdorni 
ashtu siç duhet. Po ashtu përdorni prezervativë me lubrifikantë, ujë, 
ose lubrifikantë me ujë përveç prezervativit.   

 Mos e përdorni prezervativin, nëse pikon pakoja në të cilën gjendet ai, 
është e shqyer, ose është i tharë. 

 Ofroni tableta për kontracepsion emergjent për gratë, që t’i marrin 
në rast se prezervativi shqyhet ose rrëshqet. 

 Klientët, të cilët mund të ishin ekspozuar në HIV ose SST po ashtu 
mund të kenë nevojë për profilaksi pas ekspozimit (PPE) për HIV 
dhe/ose mjekim nëse dyshon se mund të jetë ekspozuar në SST. 

 Ruani prezervativët larg nga drita 
e diellit dhe nxehtësia 

“A jeni të kënaqur me përzgjedhjen e kësaj metode?  
A ka nevojë diçka të përsërisim ose shpjegojmë? Ju lutem ejani prapë në çdo kohë që keni nevojë!”  

   Porosia e fundit dhe më e  rëndësishme: “Përdorni prezervativë në çdo kohë.”  

Hapi i fundit: 
 Drita e diellit dhe nxehtësia mund t’i dobësojë prezervativët, dhe 

ato mund të shqyhen. 

 Përkujdesuni, që gjithnjë të keni sasi të 
mjaftueshme të prezervativëve  “Merrni më shumë prezervativë, para se t’u harxhohen.” 

 Përdorni vetëm lubrifikues me ujë  Vaji i dobëson prezervativët, ashtu që ato mund të dobësohen. 
Shmanguni materialeve të bazuara në vaj, sikurse është vaj për gatim, 
vaji për fëmijë, xheli petroleum, gjalpi.  

 Materialet e bazuara në ujë janë në rregull. Aty përfshihen glicerina, 
disa lubrifikues komercial, uji i pastër. 

 Tregojuni klientëve, nëse prezervativët e ofruar janë të lubrifikuar ose 
jo. 
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Prezervativë për femra 
 Ndihmon në mbrojtjen nga 

shtatzënia dhe SST/HIV/AIDS  
 Është efektiv nëse përdoret  

ÇDOHERË kur bëni seks 
 Mund të përdoret më vete ose 

së bashku me metodat tjera 
për planifikim të familjes 

 Mund të jetë i shtrenjtë 
 Atë e vendos gruaja, 

por megjithatë duhet  
biseduar me partnerin A dëshironi të mësoni më shumë 

për këtë metodë, ose dëshironi 
të bisedoni për ndonjë metodë 

tjetër 



 E vëndojnë gratë, mirëpo zakonisht 
duhet diskutuar me partnerin  

 Mund të përdoret veçmas ose në 
kombinim me metoda tjera për 
planifikim të familjes 

 May be expensive 

Perzervativë për femra 

Klienti duhet të përdorë prezervativë : 
 Nuk është i sigurt nëse ai/ajo ose prindërit e tij/saj kanë SST, 

përfshirë edhe HIV.  
 Klienti ka partnerë tjerë seksual ose nuk është i sigurt nëse 

partneri aktual ka pasur partnerë tjerë seksual.  

 Kur prezervativët gjithnjë përdoren si duhet, ato janë shumë 
efektivë në parandalimin e  shtatzënisë.  

 Mund të jenë më pak efektiv sesa prezervativët për meshkuj në 
parandalimin e shtatzënisë, HIV-it dhe SST tjera. 

 Më së miri është nëse futen para aktit seksual.  
 Mund të jetë më efektiv në parandalimin e shtatzënisë, nëse kombinohet me 

ndonjë metodë tjetër, por  nuk mund të kombinohet me prezervativët për 
meshkuj.   

 Po ashtu përdorët si mbrojtje plotësuese gjatë përdorimit të metodave tjera 
për planifikim të familjes (për shembull, nëse harron të merr ndonjë tabletë, 
ose nëse e vonon marrjen e injeksionit).  

 Janë më të shtrenjtë se prezervativët për meshkuj dhe më pak të 
disponueshëm. 

 Ndihmon në mbrojtje nga shtatzënia 
dhe SST/HIV/SIDA 

       “A dëshironi të mësoni më shumë për prezervativët për femra, ose dëshironi të bisedoni për ndonjë metodë tjetër?” 
Hapi vijues: 

 Perzervativë 
 për femra 

 GJITHNJË është efektiv gjatë aktit 
seksual 

 Nëse partneri nuk dëshiron të përdorë prezervativë,  
“Ne mund të diskutojmë dhe zbatojmë atë që mund të  thoni.”  

 Ushtroni me klientët për mënyrën sesi të bisedoni me partnerin. 
Përdorni Shtojcën 9.  
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Rreth prezervativëve për  femra: 
 Këllëf i lehtë i gomës, i cili futet në vagjinë para aktit seksual. 
 Asnjë gjendje shëndetësore nuk e kufizon përdorimin  e tyre (JO për 

prezervativët e prodhuar nga lateksi). Nuk ka reagime alergjike. 

Nëse dëshironi të diskutoni për ndonjë metodë tjetër, 
kaloni në tabin metoda e re ose në tabin Zgjedhja e 

metodës. 

  
 

Nëse klienti dëshiron të mësojë më shumë për 
prezervativët për femra, atëherë kaloni në faqen tjetër. 



Si të përdoret perzervativ për femra 

 Hapeni pakon 
me kujdes  

 Kujdesuni, që 
prezervativi të 
jetë mirë i 
lubrifikuar mirë 
për brenda 

 Zgjedheni një pozitë të 
përshtatshme – galiç, 
ngriteni një këmbë, ose 
shtrihuni 

 
 

 Kura ta nxirrni, mblidheni 
unazën e jashtme dhe 
tërhiqeni me kujdes 

 Hidheni prezervativin në 
vend të duhur 

 Me kujdes futeni unazën e 
brendshme në vagjinë 

 Futeni gishtin tregues në prezervativ 
dhe shtypeni lartë unazën e 
brendshme sa me thellë që shkon 

 Përkujdesuni që unaza e jashtme të 
jetë jashtë vagjinës dhe prezervativi 
të mos shtypet 

 Kujdesuni që penisi të futet 
brenda prezervativit dhe qëndron 
në të gjatë marrëdhënieve intime 

A jeni e gatshme 
ta përzgjedhni 
këtë metodë? 

 Shtypeni unazën e 
brendshme në skajin 
e mbyllur 

Unazë e 
brendsh
me 

Unazë e 
jashtme 

a c 

e 

Unazë e 
brendsh
me 

Skajj i 
hapur 

d b 



 Zgjedheni një 
pozitë të 
përshtatshme – 
galiç, ngriteni një 
këmbë, ose 
shtrihuni 

 
 

Si të përdoret perzervativi për femra 

 Çiftet duhet të përdorin  prezervativ të ri për çdo akt seksual. 
 Prezervativët duhet të futen para se penisi ta vijë në kontakt m vagjinën. 
 Prezervativët mund të futen deri në 8 orë para marrëdhënieve intime. 
 Prezervativi është i lubrifikuar, por mund të ketë nevojë  për lubrifikues 

shtesë, në mënyrë që të mos lëvizë  gjatë aktit seksual. Më shumë 
lubrifikues mund të vendohet brenda prezervativit ose në penis. 

 Kur të përfundojë gruaja duhet të largohet nga partneri dhe  të ketë kujdes 
mos të derdhet sperma në vrimën e saj vagjinale 

 Prezervativi duhet  hidhet me kujdes në shporte ose  vend për  mbeturina. 

 Hapeni pakon me 
kujdes  

 Kujdesuni, që 
prezervativi të jetë 
mirë i lubrifikuar 
mirë për brenda 

 Kura ta nxirrni, 
mblidheni 
unazën e 
jashtme dhe 
tërhiqeni me 
kujdes 

 Hidheni 
prezervativin në 
vend të duhur 

 Me kujdes futeni unazën e 
brendshme në vagjinë 

 Futeni gishtin tregues në 
prezervativ dhe shtypeni lartë 
unazën e brendshme sa me 
thellë që shkon 

 Përkujdesuni që unaza e 
jashtme të jetë jashtë vagjinës 
dhe prezervativi të mos shtypet 

 Kujdesuni që penisi të futet 
brenda prezervativit dhe 
qëndron në të gjatë 
marrëdhënieve intime 

         A kupton klienti sesi të përdoren prezervativët për femra? A është e gatshme të zgjedh metodë?  
 Nëse jo, atëherë diskutoni më tej ose 

shqyrtoni metoda tjera. 

Hapi vijues: 

Prezervativë  

për femra 
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 Shtypeni unazën e 
brendshme në skajin 
e mbyllur 

Unazë 
e 
brend
shme 

Unazë e 
jashtme 

a c e 
Unazë e 
brendsh
me 

Skajj i 
hapur 

d b 

Nëse ka vendosur të përdorë këtë metodë,  
kaloni në faqen tjetër. 



 Përdorni prezervativ 
GJITHNJË kur të bëni seks 

 Kujdesuni, që gjithnjë të keni sasi të 
mjaftueshme të prezervativëve 

 Nëse prezervativi  
nuk përdoret si duhet, sa më shpejtë 
shqyrtoni përdorimin e kontracepsionit 
emergjent 

 Nëse ka nevojë  
mund të përdorni lubrifikantë 

  Çka duhet të mbani mend 

Diçka tjetër që mund 
ta përsërisim ose 

shpjegojmë?  
Ndonjë pyetje tjetër? 



 Nëse prezervativi  
nuk përdoret si duhet, sa më  
shpejtë shqyrtoni 
përdorimin e kontracepsionit emergjent 

 Çka duhet të mbani mend 

 Përdorni prezervativ GJITHNJË kur të 
bëni seks 

“Duhet të përdorni prezervativë GJITNJË, kur të bëni seks, me 
qëllim që të keni mbrojtje të plotë nga shtatzënia dhe SST-të.”  

 Nëse gjatë çdo akti seksual nuk mund të përdoret 
prezervativ, shqyrtoni mundësinë e përdorimit të një metode 
tjetër për planifikim të familjes.  

 Nëse prezervativët për femra nuk rrinë në vend ose 
shtyhen brenda vagjinës, atëherë kontracepsioni 
emergjent mund të ndihmojë në mbrojtjen nga shtatzënia.  

 Mos e përdorni prezervativin, nëse pikon pakoja në të cilën 
gjendet ai, është e shqyer, ose është i tharë.. 

 Klientët, të cilët mund të ishin ekspozuar në HIV ose SST 
po ashtu mund të kenë nevojë për profilaksi pas 
ekspozimit (PPE) për HIV dhe/ose mjekim nëse dyshon 
se mund të jetë ekspozuar në SST.    

“A ndjeheni të kënaqur me përzgjedhjen e kësaj metodë?  
 A ka nevojë diçka të përsërisim ose shpjegojmë? Ju lutem ejani prapë në çdo kohë që keni nevojë!”  

 Porosia e fundit dhe më e  rëndësishme: “Përdorni prezervativë në çdo kohë.”  

Hapi i fundit: 

 Përkujdesuni, që gjithnjë të keni sasi të 
mjaftueshme të prezervativëve 

 “Merrni më shumë prezervativë, para se t’u harxhohen” 

 Nëse ka nevojë përdorni më shumë 
lubrifikues 

Prezervativë 
për femra 

 Të gjithë prezervativët për femra janë të lubrifikuara. Kjo mund 
të shkaktojë që prezervativët  për femra të rrëshqasin. 

 Nëse ka nevojë mund të përdorë lubrifikues shtesë brenda 
vagjinës. Mund ta zvogëlojë zhurmën gjatë seksit dhe ta bëjë 
atë më të rehatshëm. 

 Mund të përdoret çdo lloj lubrifikuesi me prezervativ për femra. 
 Mund ta zvogëlojë kruarjen.  
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 Përfshin spermicide dhe diafragmë 
 Duhet të vendoset në vagjinë çdoherë para seksit 
 Disa shfrytëzues kanë efekte anësore 
 Mund të përlyheni 

Spermicidet:  
 Më pak efektive sesa metodat tjera 
 Nuk mbrojnë nga SST-të ose HIV/SIDA 

Diafragma: 
 Mund të jetë më efektive nëse gjithnjë vendoset siç duhet 
 Nevojitet kontroll të qafës së mitrës për ta përcaktuar 

madhësinë e saj  
 Mund të mbrojë nga disa SST 

Metodat vagjinale 

A dëshironi të mësoni më 
shumë për këta metoda, ose 

dëshironi të flasim për ndonjë 
metodë tjetër? 



• Efektet anësore: pezmatime të mundshme, djegie ose 
infeksion në mëshikëzën e urinës.  

• Diafragmat (së bashku me spermicidet) janë më efektive, nëse 
çdoherë përdoren në mënyrë të drejtë. 

• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA, përdorni prezervativë.  

“A dëshironi të mësoni diç më tepër për metodën vagjinale, ose dëshironi të bisedojmë për ndonjë metodë tjetër?” 

Nëse klientja dëshiron të mësojë për 
metodat vagjinale, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Përfshin spermicide dhe diafragmë 

• Mbrojtja nga HIV/SIDA me anë të diafragmës nuk është 
vërtetuar shkencërisht. Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA, 
përdorni prezervativë.  

• A do të ndjeheshit e parehatshme nëse do të duhej të diçka të 
tillë në vagjinë?”.  

• “A ndjeheni të rehatshme me këtë metodë, që mund t’u përlyej 
pas aktit intim 

Metoda vagjinale 

MV 
1 

Metoda  
vagjinale 

Për metodat vagjinale: 
•Diafragma është gomë e butë elastike e cila e pengon hyrjen e 
spermës në mitër. 
•Spermicidet janë xhele, kreme, tableta për shkumë, supozitorë, 
shkumë ose cipë, që shkrihet, të cilat shërbejnë për eliminim të 
spermatozoideve. 
•Të dyja vendosen paraprakisht në vagjinën e grave. Gratë nuk duhet 
të abstenojnë nga marrëdhëniet seksuale. 

Spermicidet: 
• Më pak efektive sesa metodat tjera 
• Nuk mbrojnë nga SST-të ose HIV/SIDA 
Diafragma: 
• Mund të jetë më efektive nëse gjithnjë vendoset siç 

duhet 
• Nevojitet kontroll të qafës së mitrës për ta përcaktuar 

madhësinë e saj 
• Mund të mbrojë nga disa SST 

• Duhet të vendoset në 
vagjinë çdoherë para seksit 

 Disa shfrytëzues kanë efekte anësore 

• Mund të përlyheni 

Për metodë tjetër, kaloni në tabin me metodë 
të re ose në tabin Zgjedhni metodë 

  



•Ka gjendja 
shëndetësore, që 

e rrezikon 
shtatzëninë  

Kush mund e kush nuk mund të  
përdorë metoda vagjinale 

Nëse mendoni të vendoni 
DIAFRAGMË më tregoni nëse: 

Shumica e grave mund të 
përdorin sigurt metoda 
vagjinale 

Mirëpo, zakonisht nuk duhet të përdoren SPERMICIDE 
ose DIAFRAGMË me spermicide nëse: 

• Ka më shumë se një partner 
seksual ose ai ka seks me të 
tjerë (rrezik i lartë nga HIV) 

• HIV/SIDA 

• Kohëve të fundit 
keni pasur foshnjë 
ose keni abortuar 

• Jeni alergjike në lateks 
• Ndonjëherë keni pasur 

sindromin e shokut 
toksik 



 
 

• Në përgjithësi duhet të presë 6 deri në 12 javë pas 
lindjes së foshnjës, ndërsa pas abortimit diafragma 
mund të vendoset në tre mujorin e dytë, varësisht kur 
do të kthehet qafa e mitrës në pozitën normale.  

• Klientja nuk duhet të përdorë diafragmë të lateksit.  

• Në përgjithësi nuk duhet të përdorë diafragmën.  

• NUK duhet të përdoren spermicidet nëse gruaja ka 
rrezik të madh nga infektimi me HIV.  

• Nuk është vërtetuar efikasiteti i diafragmës pa 
spermicide.  

Klientja nuk mund të përdorë metoda 
vagjinale: Ndihmoni të zgjedhë metodë tjetër. 

Klientja mund ta përdorë këtë metodë: Kaloni në faqen tjetër 
për të biseduar në lidhje me diafragmën ose në faqen MV për të 

biseduar rreth spermicideve. 

Hapi vijues: 

Kush mund e kush nuk mund të  
përdorë metoda vagjinale 

Shumica e grave mund të përdorin sigurt metoda 
vagjinale. Mirëpo, zakonisht nuk duhet të përdoren 
SPERMICIDE ose DIAFRAGMË me spermicide nëse: 
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Metoda  
vagjinale 

• Ka gjendja shëndetësore, që e rrezikon 
shtatzëninë  

• Ka më shumë se një partner seksual ose ai 
ka seks me të tjerë (rrezik i lartë nga HIV) 

• HIV/SIDA 

Nëse mendoni të vendoni DIAFRAGMË më 
tregoni nëse: 
• Kohëve të fundit keni pasur foshnjë ose keni 

abortuar 
• Jeni alergjike në lateks 
• Ndonjëherë keni pasur sindromin e shokut toksik 

• Gjendjet e tilla shëndetësore përfshijnë shtypjen e lartë 
të gjakut, diabetin, sëmundjet e zemrës, goditjen në tru, 
disa kancerë, SST/HIV/SIDA , sëmundjet të mëlçisë, 
aneminë, tuberkulozin. 

• Ndonjë metodë më efektive mund të jetë më e 
përshtatshme për gratë me këta gjendje shëndetësore.  



Vendoni shumë 
krem të 

spermicideve ose 
zhele në diafragmë 
ose në skajet e tij 

Shtypni skajet  dhe 
futeni diafragmën 

sa më thellë në 
vagjinë  

Prekeni diafragmën, që 
të shini nëse e mbulon 

qafën e mitrës 

PO ASHTU: për çdo marrëdhënie tjetër seksual 
përdorni aplikator për vënie të spermicide shtesë 
në vagjinë. MOS E NXIRRNI diafragmën. 

Si të përdoret diafragma 

A dëshironi të provoni 
këtë metodë dhe të 

shihni nëse ju pëlqen? 

    Pas seksit: 
• Lëreni 

diafragmën  SË 
PAKU 6 orë, por 
JO MË SHUMË 
SE 24 orë 

• Për ta nxjerrë 
atë, duhet lehtë 
me gisht t’i 
tërhiqni skajet e 
diafragmës dhe 
ta nxirrni atë. 

 



Prekeni 
diafragmën, që 
të shini nëse e 
mbulon qafën e 

mitrës 

Vendoni shumë 
krem të 

spermicideve 
ose zhele në 

diafragmë ose në 
skajet e tij 

• Përdorni gati sa një 
lugë me xhel ose 
krem.  

• Keni kujdes të mos e çani gjatë nxjerrjes.  
• Pas çdo përdorimi pastrojeni diafragmën 

me sapun të zbutur dhe ujë të pastër.  
• Kontrollojeni mos ka ndonjë vrimë në të, 

duke e mbushur me ujë ose duke e shikuar 
drejt dritës. 

• Thajeni atë dhe nëse mundeni ruajeni në 
vend të pastër, të errët dhe të ftohtë. 

PO ASHTU: për çdo marrëdhënie tjetër seksual 
përdorni aplikator për vënie të spermicide shtesë  
në vagjinë. MOS E NXIRRNI diafragmën. 

Pas seksit: 
• Lëreni diafragmën  SË PAKU 

6 orë, por JO MË SHUMË SE 
24 orë 

• Për ta nxjerrë atë, duhet lehtë 
me gisht t’i tërhiqni skajet e 
diafragmës dhe ta nxirrni atë. 

 

• Nëpër membranën 
e diafragmës 
prekeni qafën e 
mitrës, e cila në 
prekje i ngjanë 
majës së hundës. 

A kupton klientja si ta përdorë këtë metodë? A është e përgatitur për këtë metodë?  
Nëse ka vendosur ta përdorë këtë metodë, kaloni  

në faqen tjetër dhe nëse ka nevojë, bisedoni për 
spermicidet. 

Nëse nuk ka vendosur, bisedoni më tej dhe 
shqyrtoni metoda tjera. 

Hapi vijues: 

Shtypni skajet  
dhe futeni 

diafragmën sa më 
thellë në vagjinë  

Si të përdoret diafragma 
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Metoda  
vagjinale 

    



Si të përdoren spermicidet 
Cipë  

Tableta ose 
supozitorë 

• Vendoni para seksit (deri në një orë më parë) 
• Vendoni thellë në vagjinë me ndihmën e 

aplikatorit ose gishtave 
• Mos e lani vagjinën së paku 6 orë pas 

marrëdhënieve seksuale 
• Nëse është e mundshme, vendoseni në një vend 

të ftohtë dhe të thatë  
A dëshironi të provoni këtë 
metodë dhe të shihni nëse 

ju pëlqen? 



A kupton klientja si t’i përdorë spermicidet? A është e përgatitur ta përzgjedh këtë metodë? 

• Ndihmon në mbrojtjen e tabletave shkumuese nga 
tretja.  

Nëse ka vendosur ta përdorë këtë metodë,  
kaloni në faqen tjetër. 

Nëse nuk ka vendosur, bisedoni më tej dhe 
shqyrtoni metoda tjera. 

Hapi vijues: 

Si të përdoren spermicidet 
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Metoda  
vagjinale 

• Vendoni para seksit (deri në një orë më 
parë) 

• Vendoni thellë në vagjinë me ndihmën 
e aplikatorit ose gishtave 

• Mos e lani vagjinën së paku 6 orë 
pas marrëdhënieve seksuale 

• Nëse është e mundshme, vendoseni në 
një vend të ftohtë dhe të thatë  

Tabletat, supozitorët, cipat 
•Patjetër duhet të vendosen së paku 10 minuta para 
marrëdhënieve seksuale.  
•Nëse përdorni cipë, mbështilleni në gjysmë me gishta të 
thata dhe futeni në afërsi të qafës së mitrës. 
Shkuma 
•Fillimisht shkundeni mirë kutinë 



Ejani përsëri nëse: 
•Keni nevojë për më shumë 
spermicide  
•Diafragma bëhet e fortë, e hollë ose 
bëhet me vrima 
•Ti ose partneri juaj ka reaksione 
(kruarje, puçrra, pezmatim) 
•Ndjeni dhembje, kur të urinoni  

Çka të mbahet mend 

A ka nevojë diçka tjetër të 
shpjegoj ose të përsëris? A 
keni ndonjë pyetje tjetër? 



• Diskutoni, ku mund të merr pajisje rezervë  -në klinik ose në 
barnatore. 

• Me rëndësi është të furnizohet me pajisje rezervë para se t’i 
mbarojnë (spermicidet, xhelet, shkumat etj).  

• Mund të jetë për shkak të spermicidit ose lateksit, gjegjësisht 
mund të jetë infeksion ose vagjinitis.  

• Ndoshta duhet të ndryshohet modeli, spermicidi ose metoda. 

• Shenjë e infeksionit në traktin urinar.  

• Këta diafragma duhet të zëvendësohen me tjera.  
• Po ashtu diafragmat duhet të vendosen përsëri pas lindjes ose 

abortit. 

“A jeni të sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses?” A ka nevojë të përsëris ose shpjegoj diçka? 
Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë dhe/ose 

 për të qenë të sigurt! 
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Përdoreni këtë metodë çdoherë .” 

Hapat e fundit: 

Çka të mbahet mend 
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vagjinale 

Ejani përsëri nëse: 
•Keni nevojë për më shumë 
spermicide  
•Diafragma bëhet e fortë, e hollë 
ose bëhet me vrima 
•Ti ose partneri juaj ka reaksione 
(kruarje, puçrra, pezmatim) 
•Ndjeni dhembje, kur të urinoni  



MAL 
Metoda e Amenorresë së Laktacionit 

 
 

• Metodë kontraceptive e bazuar në mëkim 

• MAL nënkupton mëkim të shpeshtë, ditë e 
natë dhe mosushqimi i foshnjës me ushqime 
tjera ose ushqyerje me shumë pak ushqime 
tjera 

• Efektiv për 6 muaj pas lindjes së foshnjës 

• Qumështi i gjirit është ushqimi më i mirë për 
foshnjat 

• Nuk ofron mbrojtje nga SST-të ose HIV/SIDA 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose dëshironi 

të flisni për metodë tjetër? 



MAL 
Metoda e Amenorresë së Laktacionit 

• Metodë kontraceptive e bazuar në 
mëkim 

• MAL nënkupton mëkim të shpeshtë, 
ditë e natë dhe mosushqimi i 
foshnjës me ushqime tjera ose 
ushqyerje me shumë pak ushqime 
tjera 

• Efektiv për 6 muaj pas lindjes së 
foshnjës 

• Qumështi i gjirit është ushqimi më i 
mirë për foshnjat 

• Nuk ofron mbrojtje nga SST-të ose 
HIV/SIDA 

Në lidhje me MAL-in: 
• “Laktacion” – ka të bëjë me mëkimin. “Amenorreja” – me mungesën e 

menstruacionit. 
• Përdorimi i MAL-së nënkupton zgjedhje të metodës për parandalim të 

shtatzënisë. Vepron përmes ndërprerjes së ovulimit (shih shtojcat 4 dhe 
5). 

• Ushqimi i fëmijës VETËM me qumështin e gjirit (me pak ose aspak ushqim tjetër) 
është mbrojtje më e mirë nga shtatzënia dhe është më e favorshme për shëndetin 
e foshnjës. 

• Shih faqen L3 për mënyrën e mëkimit me qëllim që të arrihet mbrojtje sa më e 
mirë. 

• “A do t’u përshtatej kështu mëkimi i foshnjës suaj?”  

• Nëse ende nuk janë kthyer menstruacionet.  
• Është shumë efektive, kur përdoret në mënyrë korrekte. 
• Mirëpo sa më shumë që bëhet veprim i zakonshëm bëhet më pak efektiv.  

• Mënyra më e shëndoshë për ushqim të fëmijëve në 6 muajt e parë. Qumështi i 
nënës i përmban materiet ushqyese, të cilat i nevojiten foshnjës dhe e mbrojnë nga 
infeksionet. Mëkimi është i shëndetshëm edhe për nënën. 

• Mëkimi duhet të fillojë nga ora e parë (1) e lindjes dhe foshnjave nuk duhet t’u jepet 
asgjë tjetër deri në 6 muaj. 

• Qumështi i nënës mund të jetë pjesë kryesore e ushqimit për 2 ose më shumë vite. 

• Për mbrojtje të gruas nga SST/HIV/SIDA duhet të përdoren prezervativë.  
• Përmes mëkimit HIV virusi mund të kalojë nga nëna të foshnja.  

 “Would you like to discuss LAM more, or would you like to think about another method?” 

To discuss another method, go to method tab To discuss LAM further,  
go to next page. 

Hapi vijues: 

1 

“A dëshironi të mësoni më shumë për MAL, ose të bisedojmë për ndonjë metodë tjetër?” 
Nëse kleintja dëshiron të mësojë më shumë 

për MAL, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

L1 

Për metodë tjetër, kaloni në tabin për metodë 
të re ose në tabin Zgjedhja e metodës. 

MAL 

 



Kur mund ta përdorni MAL 

Nëse mëkon tani, mund ta përdorë MAL nëse: 
 Foshnja ka më pak se 6 muaj 

DHE 
 Foshnja konsumon pak ushqim tjetër  
përveç qumështit të nënës ose asnjë ushqim tjetër 

DHE 
 Nuk janë kthyer ciklet menstruale  

Ju lutem të më tregoni nëse: 
•Keni SIDA-n? Ose jeni të infektuar me virusin HIV ose SIDA-n? 



Kur mund ta përdorni MAL 

Ju lutem të më tregoni nëse: 
•Keni SIDA-n? Ose jeni të infektuar me 
virusin HIV ose SIDA-n? 

• Për foshnjat është më së mirë të ushqehen me qumështin e gjirit të 
nënës së paku 2 vite. 

Pasi foshnja e saj t’i mbush 6 ose më shumë: 
• Ajo duhet të përdorë ndonjë metodë tjetër për planifikim të familjes. 
• Nëse vazhdon të mëkojë, metodat johormonale janë më të mira. 

Ajo gjithashtu mund të përdorë metoda vetëm me progestogen 
(minitableta, injeksione me efekt të vazhdueshëm ose implante). 

• Nuk mund të përdorë MAL, nëse ka pasur menstruacione 
për 2 ditë me radhë ose më shumë. (Nuk llogaritet 
gjakderdhja në 8 javët e mara pas lindjes/lehonisë).  

• HIV mund të përcillet te foshnja përmes qumështit të nënës. 
• Kur ka mundësi për zëvendësim të sigurt të qumështit të 

nënës me ndonjë ushqim tjetër (që përgatitet në shtëpi ose 
blihet), gruaja me HIV nuk duhet të mëkojë dhe duhet të 
përdorë metodë tjetër për kontracepsion. 

• Nëse nuk ka në dispozicion zëvendësues të sigurt, gruaja 
me HIV duhet vetëm të mëkojë. Pas 6 muajve, ose kur të 
ketë në dispozicion ushqim të sigurt, gruaja duhet të 
ndërpresë mëkimin. 

• Shihni tabin Nevoja të posaçme (faqe NP 1) për këshilla të 
posaçme të grave me HIV/SIDA 

 
 

Nëse klientja mund të përdorë më tej MAL-in, ose 
nuk ka mundësi ta përdorë atë, ndihmojeni të 

zgjedh ndonjë metodë tjetër 

Nëse klientja mund të fillojë tani ose kur të lind 
foshnjën, kaloni në instruksionet e dhëna në 

faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

• Gratë që mëkojnë mund ta fillojnë LAM-in në  
çdo kohë, nëse i përmbushin të gjitha 3 kushtet.  

Nëse mëkon tani, mund ta përdorë MAL nëse: 
 Foshnja ka më pak se 6 muaj 

DHE 
 Foshnja konsumon pak ushqim tjetër  
përveç qumështit të nënës ose asnjë ushqim 
tjetër 

DHE 
 Nuk janë kthyer ciklet menstruale  

L2 

MAL 



Si të përdorni MAL 

• Filloni t’i jepni foshnjës ushqime tjera, 
kur ai/ajo t’i mbush 6 muaj, mirëpo 
vazhdoni edhe me mëkim 

• Filloni ndonjë metodë tjetër në kohën e 
duhur 

A jeni të 
përgatitur ta 
zgjedhni këtë 

metodë? A ka nevojë diçka të 
përsërisim ose 

shpjegojmë? A keni 
pyetje tjera? 

• Mund të filloni me MAL posa të lind 
foshnja 

• Mëkoni shpesh 
Çka duhet bërë me MAL: 



Si të përdorni MAL 
• Mund të filloni me MAL posa të 

lind foshnja 
• Ajo duhet të mëkojë, gjithnjë kur foshnja është i uritur, qoftë ditën ose 

natën. 
• Nëse mëkimi bëhet në periudhë prej 4 orëve gjatë ditës, ose për më 

shumë se 6 orë gjatë natës, atëherë gruaja duhet të mendojë për 
ndonjë mënyrë tjetër për planifikim të familjes. 

• Ajo duhet të vazhdojë mëkimin, madje edhe nëse ajo ose foshnja 
është i/e sëmurë. 

• “A jeni e gatshme t’i përmbaheni kësaj dinamike të mëkimit?” 
• Këshilloni për teknikën e mëkimit dhe ushqimit 

• Kur t’i kthehen ciklet menstruale (këtu nuk përfshihet gjakderdhja në 8 
javët e para pas lindjes së foshnjës) 

• OSE kur të ndërpresë plotësisht ose pjesërisht mëkimin (foshnja 
rregullisht konsumon ushqime/lëngje tjera) 

•  OSE kur foshnja ka mbushur 6 muaj (përafërsisht periudha, kur 
foshnja të fillojë të rrijë ulur). 

• OSE kur gruaja nuk dëshiron të përdorë më tej metodën LAM (cilado 
qoftë që do të ngjajë e para) 

Hapat e fundit: 

• Pas lindjes së foshnjës, filloni mëkimin sa më parë, pasi është në favor të 
shëndetit të foshnjës dhe është mbrojtja më e mirë nga shtatzënia.  

• Kur të përfshihet dhënia e ushqimeve plotësuese, gruaja duhet 
t’i jep gji foshnjës para se t’i jep ushqime ose lëngje tjera.  

• Ofroni pajisje tani, siç janë prezervativët, të cilat mund të fillojë 
t’i përdorë sipas nevojës.  

“A jeni të sigurt se mund ta përdorni këtë metodë me sukses?” 
A keni nevojë për më shumë këshilla në lidhje me mëkimin? 

Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë dhe/ose për të qenë të sigurt! 
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Ejani të flasim për metodë tjetër, kur foshnja të mbush 6 

muaj, kur t’ju kthehen ciklet menstruale, ose kur foshnja të fillojë të konsumojë ushqim tjetër.” L3 

MAL 

• Mëkoni shpesh 

Çka duhet bërë me MAL: 

• Filloni t’i jepni foshnjës ushqime 
tjera, kur ai/ajo t’i mbush 6 muaj, 
mirëpo vazhdoni edhe me mëkim 

• Filloni ndonjë metodë tjetër në 
kohën e duhur 

 



Metoda e bazuar në njohjen e ditëve të fertilitetit 

• Mësoni në cilat ditë të ciklit menstrual mund 
të ngelni shtatzënë 

• Për ta parandaluar shtatzëninë ju dhe 
partneri juaj ose abstenoni nga 
marrëdhëniet seksuale, OSE përdorni 
prezervativë në ditët e fertilitetit 

• Mund të jetë efektiv nëse përdoret në 
mënyrë të drejtë 

• Nuk ka efekte anësore 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA 

A dëshironi të mësoni më shumë 
për këtë metodë, ose dëshironi 

të flisni për metodë tjetër? 



• Mësoni në cilat ditë të ciklit menstrual 
mund të ngelni shtatzënë 

• Për ta parandaluar shtatzëninë ju dhe 
partneri juaj ose abstenoni nga 
marrëdhëniet seksuale, OSE përdorni 
prezervativë në ditët e fertilitetit 

 

• Mund të jetë efektiv nëse përdoret në 
mënyrë të drejtë 

• Nuk ka efekte anësore 

• Nuk mbron nga SST-të ose HIV/SIDA 
• Për mbrojtje nga SST/HIV/SIDA përdorni prezervativë.  

Përfshin e metodat e ndryshme: 
1)Metoda e ditëve standarde: Shihni faqet në vijim. Metodë e re, të 

cilën mund ta përdorë me “rruzat speciale për numërim të ciklit”  
2)Metoda e mukusit të cerviksit: Kontrollimi i përditshëm i sekretit të 

cervikut, dhe shënimi në tabelë. 
3)Metodat simptotermale: Kontrollimi i përditshëm i sekretit dhe matja 

e temperaturës para ngritjes (në mëngjes nga shtrati) dhe shënimi në 
tabelë. 

   Për metodat (2) dhe (3) nevojiten njohuri të veçanta. Jepni udhëzimet 
e duhura, nëse ka nevojë 

• Either by counting days or checking symptoms. 

• Ajo mund të përdorë edhe metoda tjera të barrierës gjatë ditëve të 
fertilitetit, siç është përdorimi i diafragmës. 

• Çifti patjetër duhet të pajtohet se duhet të abstenojë nga 
marrëdhëniet intime ose të përdorë metodën e barrierës gjatë ditëve, 
kur është e mundshme shtatzënia. 

           Metoda e bazuar në njohjen e ditëve të fertilitetit 

• Nuk përfshin marrjen ose përdorimin e barërave.  

• Kjo është njëra ndër metodat më pak efektive, nëse nuk 
përdoret në mënyrë efikase.  

“A dëshironi të mësoni më shumë për metodën e ditëve standarde, ose dëshironi të flasim për metodë tjetër?” 

Për të diskutuar për Metodën e ditëve 
standarde, kaloni në faqen tjetër. 

Hapi vijues: 

Metoda e diteve 
te fertilitet 
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Për metodat e bazuara në njohjen e ditëve të fertilitetit: 
• Metodat natyrore: gruaja i njeh ditët fertile të ciklit të saj 

menstrual. 

Për të diskutuar për ndonjë metodë tjetër, kaloni në 
tabin e metodës së re ose në tabin Zgjedhja e metodës. 

   
  



Kush mund e kush nuk mund të përdorë  
metodën e ditëve standarde 

Mund ta përdorni 
nëse: 
•Ciklet tuaja 
menstruale janë të 
rregullta, zgjasin prej 
26 deri në 32 ditë 
•Ju dhe partneri juaj 
mund të abstenoni nga 
seksi ose mund të 
përdorni prezervativë 
gjatë ditëve të 
fertilitetit  

Gratë mund ta përdorin Metodën 
e ditëve standarde 

Ndoshta duhet të prisni, 
nëse: 
•Nuk ju kanë kthyer 
menstruacionet pas 
lindjes së foshnjës 
•Para pak kohë keni 
ndërprerë përdorimin e 
injeksioneve me efekt të 
vazhdueshëm 



 
 

• A mendojnë të dy partnerët se mund të abstenojnë nga marrëdhënieve 
seksuale për 12 ditë me radhë gjatë secilit cikël, ose a do të përdorin 
prezervativ, nëse kryejnë marrëdhënie gjatë këtyre ditëve. 

• Ato mund të përdorin prezervativ ose metoda tjera të barrierës gjatë ditëve të 
fertilitetit.  

Kush mund e kush nuk mund të përdorë  
metodën e ditëve standarde 

• Gratë me menstruacione të çrregulluara nuk mund ta përdorin këtë metodë 
Për ta përcaktuar kohëzgjatjen e ciklit të saj menstrual, pyetni: 
“A  ju vijnë menstruacionet në çdo muaj në të njëjtën kohë?” 
• Shënojeni në kalendar ditën e parë të menstruacionit të saj të fundit. 
• Shënojeni në kalendar ditën, kur ajo pret të fillojë menstruacionin e ardhshëm. 
• Numërojeni numrin e ditëve të ciklit menstrual. 
• Nëse cikli i numëruar është ndërmjet 26 dhe 32 ditësh, klientja mund ta 

përdorë Metodën e ditëve standarde. 

• Klientja duhet të kishte pasur së paku tre cikle prej 26 deri në 
32 ditë pas lindjes së foshnjës  

• Pas ndërprerjes së injeksioneve me efekt të vazhdueshëm, klientja patjetër 
duhet të ketë së paku një cikël ndërmjet 26 dhe 32 ditësh para se të fillojë 
me përdorimin e kësaj metode. 

• Nëse kalon nga metoda tjera hormonale, ajo mund të fillojë menjëherë (poqë 
se menstruacionet i ka pasur të rregullta dhe kanë zgjatur prej 26 deri në 32 
ditë para përdorimit të metodave hormonale).  

Gratë mund ta përdorin Metodën e ditëve 
standarde. Mund ta përdorni nëse: 
• Ciklet tuaja menstruale janë të 

rregullta, zgjasin prej 26 deri në 32 ditë 
 

• Ju dhe partneri juaj mund të abstenoni 
nga seksi ose mund të përdorni 
prezervativë gjatë ditëve të fertilitetit  

Ndoshta duhet të prisni, nëse: 
• Nuk ju kanë kthyer 

menstruacionet pas lindjes së 
foshnjës 

• Para pak kohë keni ndërprerë 
përdorimin e injeksioneve me 
efekt të vazhdueshëm  

Nëse nuk ka cikle menstruale të rregullta  prej 26 
deri në 32 ditë, ndihmoni ta zgjedh një metodë tjetër. 

Nëse klientja ka cikle të rregullta menstruale prej 26 
deri në 32 ditë, ajo mund ta përdorë metodën e ditëve 

standarde, kaloni në faqen tjetër 

Hapi vijues: 

Metoda e diteve 
Te fertilitet 

F2 



Cdo rruze ilustron 

Nje dite nga cikli  

i juaj. 

RRUZA E KUQE paraqet 
ditën e parë (1) të ciklit 
Në ditën e parë të 
menstruacioneve, lëvizeni 
unazën e gomës në 
rruazën e kuqe. 
Shënojeni këtë në 
kalendar, me qëllim  
që ta mbani mend.  

Çdo mëngjes lëvizeni 
unazën në rruazën tjetër. 
Gjithnjë lëvizeni në drejtim 
të shigjetës 

Rruzat e bardha 
janë ditët në të 
cilat MUND të 
ngelni shtatzënë. 

Rruzat ngjyrë kafe 
janë ditët, në të cilat 
vështirë së mund të 
ngelni shtatzënë 

Si të përdoret metoda e ditëve standarde 

Përdorni 
prezervativ, ose 
ABSTENONI gjatë 
këtyre ditëve, me 
qëllim që të evitoni 
shtatzëninë. 

Në këta ditë mund të bëni 
marrëdhënie intime. Nuk keni nevojë 
për prezervativë. Kur të fillojnë 
menstruacionet e ardhshme, lëvizeni 
unazën përsëri në rruazën e kuqe. 
Kapërceni rruzat e ngela ndërmjet. 

A jeni te gatshem per 
kete metode? 

 

 

 

 



A kupton klientja sesi ta përdorë gjerdanin për numërimin e ciklit menstrual? A është e përgatitur ta përdorë këtë metodë? 

• Jepjani gjerdanin dhe tregoni si ta lëvizë unazën e gomës në secilën rruazë. “Nuk është 
patjetër ta mbani gjerdanin, Mirëpo ruajeni në ndonjë vend të sigurt, ku askush tjetër nuk do 
ta lëvizë unazën..” 

• Kërkoni nga klientja t’u tregojë sesi ta përdorë dhe luteni ta pozicionojë unazën  
në ditën e sotme të ciklit të saj, me qëllim që gjithçka të vijojë sipas planit. 

         Si të përdoret metoda e ditëve standarde 

Hapi vijues: 

Metoda e diteve 
te fertilitet 

Cdo rruze ilustron 

Nje dite nga cikli  

i juaj. 

RRUZA E KUQE paraqet ditën e parë 
(1) të ciklit 
Në ditën e parë të menstruacioneve, 
lëvizeni unazën e gomës në rruazën e 
kuqe. 
Shënojeni këtë në kalendar, me qëllim  
që ta mbani mend.  

Çdo mëngjes lëvizeni 
unazën në rruazën tjetër. 
Gjithnjë lëvizeni në drejtim 
të shigjetës 

Rruzat e bardha 
janë ditët në të cilat 
MUND të ngelni 
shtatzënë. Rruzat ngjyrë kafe 

janë ditët, në të cilat 
vështirë së mund të 
ngelni shtatzënë 

Përdorni prezervativ, ose 
ABSTENONI gjatë këtyre 
ditëve, me qëllim që të 
evitoni shtatzëninë. Në këta ditë mund të bëni 

marrëdhënie intime. Nuk keni nevojë 
për prezervativë. Kur të fillojnë 
menstruacionet e ardhshme, lëvizeni 
unazën përsëri në rruazën e kuqe. 
Kapërceni rruzat e ngela ndërmjet. 

Lëvizeni unazën edhe gjatë ditëve 
të menstruacionit. 
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Nëse ka vendosur për ta përdorë këtë 
metodë, kaloni në faqen tjetër. 

Nëse nuk ka vendosur, bisedoni më tepër 
ose shqyrtoni metoda tjera.  

 

 

 

 



• Çdo ditë lëvizeni unazën e gomës një rruazë përpara  

• Gjithnjë përdorni prezervativë ose abstenoni nga 
seksi në ditët e fertilitetit, gjegjësisht ditëve sa 
unaza e gomës është mbi “rruzat të bardha”  

Çka duhet të mbahet mend 

Ejani përsëri nëse: 
• Ju vijnë menstruacionet më herët 

(fillojnë para se ta vendosni unazën në 
rruazën ngjyrë kafe të mbyllur) 

 • Ju vijnë menstruacionet më vonë 
(NUK fillojnë nga dita, kur e vendosni 
unazën në rruazën e fundit ngjyrë kafe 
të mbyllur) 

 

Rruza e  
kafte e erret 
e fundit 

• Keni pasur marrëdhënie 
seksuale të pambrojtura 

Rruza e kafte 
e erret 

A ka diçka tjetër që duhet të 
përsërisim ose shpjegojmë? 
A keni ndonjë pyetje tjetër? 



Ejani përsëri nëse: 
• Ju vijnë menstruacionet më herët 

(fillojnë para se ta vendosni unazën në 
rruazën ngjyrë kafe të mbyllur) 

• Ju vijnë menstruacionet më vonë 
(NUK fillojnë nga dita, kur e vendosni unazën 
në rruazën e fundit ngjyrë kafe të mbyllur) 

• Keni pasur marrëdhënie seksuale të 
pambrojtura 

• Nëse gjakderdhja menstruale fillon para se të arrijë unazë te 
rruza ngjyrë kafe e mbyllur, do të thotë se cikli i saj është më i 
shkurtër se 26 ditë. 

• Tregoni klientes ku gjendet rruza ngjyrë kafe e mbyllur dhe 
shpjegoni se çka nënkupton ajo. 

• Nëse gjakderdhja menstruale nuk ka filluar, në ditën kur e ka 
lëviz unazën në rruazën e fundit ngjyrë kafe, kjo do të thotë se 
ciklet zgjasin më shumë se 32 ditë.  

• Nëse ka më shumë se një cikël më të shkurtër sesa 26 ditë 
ose më të gjatë se 32 ditë, atëherë kjo metodë mund të mos 
jetë efikase. Ndoshta do të duhet të zgjedhni metodë tjetër. 

• Këshillojeni atë që gjithnjë ta shënojë ditën e parë të ciklit në 
kalendarin e saj, poqë se harron nëse e ka lëvizur unazën ose 
jo. 

• Ofroni dhe diskutoni për metoda tjera të barrierës, nëse janë në 
dispozicion. 

• Nëse është e përshtatshme, diskutoni për arritjen e kënaqësisë 
seksuale pa penetrim. 

Çka duhet të mbahet mend 

“A mendoni se mund të përdorni prezervativ ose të abstenoni nga seksi gjatë ditëve me “rruza të bardha”? A ka nevojë të 
përsëris ose shpjegoj diçka?” 

Mbani mend të ofroni prezervativë për mbrojtje të dyfishtë dhe/ose për çdo rast për të qenë të sigurt! 
Porosia e fundit dhe më e rëndësishme: “Për çdo ditë lëvizeni unazën e gomës dhe abstenoni nga seksi 

ose përdorni prezervativë gjatë ditëve, kur unaza është mbi rruzat e bardha.” 

Hapat e fundit: 

Metoda e diteve 
te fertilitet 

• Çdo ditë lëvizeni unazën e gomës një 
rruazë përpara  

• Gjithnjë përdorni prezervativë ose 
abstenoni nga seksi në ditët e 
fertilitetit, gjegjësisht ditëve sa unaza 
e gomës është mbi “rruzat të bardha”  
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• Nëse kryen marrëdhënie seksuale të pambrojtura gjatë këtyre 
ditëve, atëherë klientja sa më shpejtë mund ta shqyrtojë 
përdorimin e kontracepsionit emergjent. 



SHTOJCAT 

Shtojca 1: Pyetje për siguri të arsyeshme 
lidhur me shtatzëninë e femrës 

Shtojca 2: Cilat metoda i përmbushin 
nevojat e klientit  

Shtojca 3: Krahasimi i efikasitetit të 
metodave 

Shtojca 4: Sistemi reproduktiv i femrës 

Shtojca 5: Cikli menstrual 

Shtojca 6: Sistemi reproduktiv i meshkujve 

Shtojca 7: Fillimi i metodës 

Shtojca 8: Fakte për SST/HIV/SIDA 

Shtojca 9: Promovimi i komunikimit ndërmjet 
partnerëve 

Shtojca 10: Mitet në lidhje me kontracepsionin 

Shtojca 11: Sugjerime për shëndetin seksual dhe 
reproduktiv 

Shtojca 12: Sugjerime dhe përkujtues për 
udhëzime 

Shtojca 13: Mbështetje e grave që jetojnë në 
rrethana të dhunës 

Instrumente për klientë dhe ofrues të shërbimeve Informacion për ofruesit e shërbimeve 

 



Le të kontrollojmë nëse jeni shtatzënë  

6. E keni përdorë në 
mënyrë adekuate 
ndonjë metodë tjetër? 

5.  Nuk keni bërë marrë-
dhënie seksuale nga 
menstruacioni i fundit?      

4. Keni shtatzëni të dështuar 
në 7 ditët e fundit? 

 

3. Mëkoni DHE keni lindur foshnjë 
para më pak se 6 muajsh DHE 
ende  NUK u janë kthyer 
menstruacionet? 

2.  Keni lindur 
foshnje në 4 javët e 
para? 

1. Cikli menstrual ka 
filluar në 7 ditët e 
fundit? 

? 

Nëse cilado është e vërtete, mund të vazhdoni me metodin 



Nëse klientja jep përgjigjen PO SË PAKU PËR NJË 
pyetje, dhe nuk ka shenja ose simptoma të 
shtatzënisë*, ofroni asaj ndonjë metodë tjetër. 

Nëse klienti jep përgjigjen JO për TË GJITHA pyetjet, atëherë 
shtatzënia nuk mund të përjashtohet. Ajo duhet të presë deri në 
periudhën tjetër menstruale (dhe të abstenojë nga marrëdhëniet 
seksuale, ose deri atëherë të përdorë prezervativë)  përndryshe 
duhet të bëjë test të shtatzënisë. 

1: Pyetje për të pasur arsye të sigurt se gruaja nuk është shtatzënë 
(për planifikim të familjes të klienteve që nuk kanë menstruacione tani) 

 

Shenjat e hershme     Shenjat e vonshme 
Cikli I fundit menstrual        Ndryshim ne peshe   Gji me te medha 
Ndjeshmeria e gjinjeve        Gjithnje ndjeheni te lodhur  Thitha me te erreta 
Neveria         Ndryshim I disponimit                     Sekret më i madhë vagjinal nga ai i zakonshëm 
Vjellja         Ndryshim I shprehive te ushqimit  Barku I rritur 
Urinim I shpeshte     Lëvizja e foshnjës (fetusit) 
 

*Shenjat e shtatzënisë                
    

Nëse gruas i vonohen menstruacionet ose ka disa shenja, ajo mund të jetë shtatzënë. 
Orvatuni të vërtetoni me test për shtatzëni ose me kontroll fizik.  
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Gratë, të cilat nuk kanë menstruacione tani, prapëseprapë mund të fillojnë me metoda hormonale (tableta, injeksione, implante), PIU 
ose sterilizim. Parashtroni këta pyetje për të pasur arsye të sigurt se klientja nuk është shtatzënë. 

PO 
1.  A ka filluar cikli juaja menstrual brenda 7 ditëve të fundit? 

JO 

2.  A keni lindur foshnjë në 4 javët e fundit? 
3.  A ushqeni foshnjë plotësisht (ose pothuajse plotësisht me) qumësht të gjirit DHE a e keni 

lindur atë para më pak se 6 muajsh, DHE prej atëherë nuk keni pasur menstruacione?  

4.  A keni pasur shtatzëni të dështuar ose abortim në 7 ditët e fundit? 

5.  A keni ABSTENUAR nga marrëdhëniet seksual, qysh nga cikli i fundit menstrual? 

6.  A përdorni metodë të sigurt kontraceptive në mënyrë të përpiktë dhe të drejtë??                        



Cilat metoda i përmbushin nevojat tuaja? 

Çka është më me rëndësi për ju? 

•Të jetë shumë efektive 

•Të mbrojë nga SST-të dhe 
HIV/SIDA 

•Të jetë e mira gjatë mëkimit 

•Mund të ketë më shumë fëmijë 
në të ardhmen 

• Të jetë permanente 

• Të ketë pak efekte anësore 

• Të ofrojë privatësi 

• Të jetë e lehtë për përdorim 

• Të mund të ndërpritet lehtë  

• Nuk duhet bërë diçka para 
marrëdhënieve seksuale 

• Të përdoret vetëm kur ka 
nevojë 

• Të shmang prekjen e 
gjenitaleve 

• Tjetër? 



** 

2. Cilat metoda i përmbushin nevojat e klientit? 

Kjo tabelë ndihmon në gjetjen e metodave, të cilat i përmbushin nevojat e klientit. Tabela i pasqyron  përvojat e 
zakonshme me metodat. Disa klientë mund të kenë opinione dhe përvoja më ndryshe. 

Cfare eshte e 
rendesishme per 

klientin? 
Të jetë shumë efektive 

Të ndihmojë në mbrojë 
nga SST-të dhe HIV/SIDA 

Të jetë e mira gjatë mëkimit 

Mund të ketë më shumë 
fëmijë në të ardhmen 
Të jetë permanente 

 Të ketë pak efekte anësore 

Të ofrojë privatësi 

Të jetë e lehtë për përdorim 

Nuk duhet bërë diçka para 
marrëdhënieve seksuale 
Të përdoret vetëm kur 
ka nevojë 
Të shmang prekjen e 
gjenitaleve 

* Shihni faqen tjetër lidhur me tabelën për efikasitetin. 
** Nuk është e njohur sesa mbrojnë prezervativët për femra 
*** Mund të përdoret vetëm në 6 muajt e para të mëkimit 

Çelësi:  zgjedhja më e mirë për këtë nevojë  zgjedhje e mirë për këtë nevojë  
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Krahasimi i efikasitetit të metodave 
Më efektive 

Më pak efektive 

Në përgjithësi 
2 ose më 
shumë 

shtatzëni për 
100 gra në 

Rreth 15 
shtatzëni në 
100 gra në 
nivel vjetor 

 Rreth 30 
shtatzëni në 
100 gra në 
nivel vjetor 

Nevojiten të merr  injeksione në 
çdo 1 deri në 3 muaj 

Patjetër duhet të merr tabletë 
për çdo ditë 

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale; kërkon 
bashkëpunim me partnerin. 

Patjetër duhet të ndiqen 
instruksionet për MAL  

Duhet të abstenohet ose të përdoren 
prezervativë gjatë ditëve të fertilitetitit; 
kërkon bashkëpunim të partnerit. 

Si të bëhet metoda juaj më 
efektive 

Procedura për një përdorim, Asgjë nuk 
duhet të bëhet ose të mbahet mend.  

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale 

Gjithnjë duhet të përdoren gjatë 
marrëdhënieve seksuale 

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale; kërkon 
bashkëpunim me partnerin. 

Injeksion  

Tableta 

MAL 

Prezervativ 
për meshkuj 

Prezervativ  
për femra 

Diafragma 

Spermicide 
 

PIU Implante Sterilizimi i 
femrave Vazektomia 

Metoda e ditëve të fertile 



3: Krahasimi i efikasitetit të metodave 
Më efektive 

Më pak efektive 

Në përgjithësi 
2 ose më 
shumë 

shtatzëni për 
100 gra në 

Rreth 15 
shtatzëni në 
100 gra në 
nivel vjetor 

 Rreth 30 
shtatzëni në 
100 gra në 
nivel vjetor 

Nevojiten të merr  injeksione në 
çdo 1 deri në 3 muaj 

Patjetër duhet të merr tabletë 
për çdo ditë 

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale; kërkon 
bashkëpunim me partnerin. 

Patjetër duhet të ndiqen 
instruksionet për MAL  

Duhet të abstenohet ose të përdoren 
prezervativë gjatë ditëve të fertilitetitit; 
kërkon bashkëpunim të partnerit. 

Si të bëhet metoda juaj më 
efektive 

Procedura për një përdorim, Asgjë nuk 
duhet të bëhet ose të mbahet mend.  

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale 

Gjithnjë duhet të përdoren gjatë 
marrëdhënieve seksuale 

Gjithnjë  duhet të përdoren para 
marrëdhënieve seksuale; kërkon 
bashkëpunim me partnerin. 

Injeksion  

Tableta 

MAL 

Prezervativ 
për meshkuj 

Prezervativ  
për femra 

Diafragma 

Spermicide 
 

PIU Implante Sterilizimi i 
femrave Vazektomia 

Metoda e ditëve të fertile 
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Sistemi reproduktiv i femrës 

Vezëpërçuesit 
Klitorisi 

 
 

Vezorët 

Endometriumi  
(Mukoza e mitrës) 

Mitra 

Qafa e mitrës 

Vagjina 

Vulva e 
brendshme 

Vrima 
vagjinale 

Anusi 

Qimet pubike 

Vulva e 
jashtme 

Vrima e 
urinës 



4: Sistemi reproduktiv i femrës 
Vezëpërçuesit 
Nga një qelizë vezë njëherë në muaj 
udhëton nëpër vezëpërçuesit, duke u 
nisur nga vezoret. Fekondimi i qelizës 
vezë (kur të takohet me spermatozoidin) 
ndodh në këta vezëpërçues. 

Klitorisi 
Pjesë sensitive (e 
ndjeshme) e indit, e 
cila krijon kënaqësi 
seksuale 

Vezorët 
Në të ruhen qelizat vezë. 
Çdo muaj lirohet nga një 
qelizë vezë (ovulimi). Nëse 
nuk fekondohet me 
spermatozoid, qeliza vezë 
vdes për 12 deri në 24 orë, 
nga momenti lirimit. 

Vagjina 
Vagjina i lidh organet e jashtme 
gjenitale me mitrën. Foshnjat lindin 
përmes kësaj vrime. Për pastrim, herë 
pas herë vagjina liron sekret vagjinal.  

Qafa e mitrës 
Hyrja e mitrës, e cila shtrihet 
deri në vagjinë. Ajo prodhon 
mukusin. 

Mitra 
Në mitër qeliza vezë e 
fekonduar rritet dhe 
zhvillohet në fetus.   

Mukoza e mitrës 
(Endometriumi) 
Mukoza e mitrës, e cila 
bëhet më e dendur dhe 
rrjepet njëherë në muaj 
shkakton gjakderdhjen 
menstruale. Gjatë 
shtatzënisë, kjo shtresë 
nuk rrjepet, por 
ndryshohet dhe e 
ushqen fetusin 
(foshnjën, që rritet). 
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Anusi 
Vrima e trupit, 
nga e cila del 
jashtëqitja e 
trashë. 

Vrima vagjinale 
Në të futet organi gjenital 
i mashkullit gjatë 
marrëdhënieve intime. 
Nga kjo vrimë rrjedh edhe 
gjaku gjatë ciklit 
menstrual.  

Buzët e 
brendshme 
Dy shtresa 
të lëkurës 
brenda 
buzëve të 
jashtme, të 
cilat shtrihen 
nga klitorisi 

Buzët e 
jashtme 
Dy shtresat e 
lëkurës, nga 
një në secilën 
anë të vrimës 
së vagjinës, 
që shërbejnë 
për mbrojtje 
të organeve. 

Qimet pubike 
Qimet, të cilat rriten 
gjatë pubertetit rreth 
organeve gjenitale të 
femrave 

Vrima e 
urinës 
Vrima, nga e 
cila urina 
lirohet nga 
trupi. 



Ovulimi  
(zakonisht ngjan nga dita 7 deri 
në ditën 21 të ciklit, shpeshherë 
rreth ditës 14 të tij) 

2. Dendësimi i 
endometrumit 
(zakonisht zgjat rreth 14 ditë 
pas ovulimit) 
 

3. Gjakderdhja 
menstruale (cikli) 
(zakonisht zgjat nga 2 deri në 7 
ditë, shpeshherë rreth 5 ditë) 

 

Cikli menstrual 

• PERIUDHA E FERTILITETIT gjatë ciklit  është dita e ovulimit dhe 5 ditët para tij. 
• Për mbrojtje të plotë nga shtatzënia, më së miri duhet të përdoret kontracepsioni GJATË TËRË 

CIKLIT MENSTRUAL. 

Zakonisht zgjat 
rreth 28 ditë, por 

mund të lëvizë prej 
23 deri 35 ditë 

Qeliza 
vezë 

 

Cikli menstrual 



5: Cikli menstrual 
Shumë klientë, zakonisht ata më të rinjtë nuk i njohin faktet themelore biologjike. Kjo faqe do t’u ndihmojë ta shpjegoni ciklin normal menstrual 

Zakonisht zgjat rreth 28 
ditë, por mund të lëvizë 

prej 23 deri 35 ditë 
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• Cikli menstrual paraqet proces, përmes të cilit trupi i gruas 
përgatitet për shtatzëni. 

• Gratë e reja zakonisht fillojnë të kenë cikle (menstruacione) 
ndërmjet moshës 11 dhe 17 vjeçare. Grave iu ndërpriten ciklet nga 
mosha 45 deri në atë 55 vjeçare (menopauza). 

• Cikli menstrual zakonisht zgjat rreth 28 ditë, mirëpo dallon 
varësisht nga gratë, madje edhe varësisht nga muaji. Mund të 
lëvizë nga 23 deri në 35 ditë. 

• Periudha e fertilitetit të ciklit menstrual (kur gruaja mund të ngel 
shtatzënë) mund të zgjat 6 ditë, 5 ditë para ovulimit dhe përfundon me 
ditën e ovulimit. 

• Ovulimi zakonisht ngjan ndërmjet ditës 7 dhe 21 të ciklit (shih më 
poshtë). Megjithatë mund të ndodh në ÇDO KOHË të ciklit pas 
përfundimit të menstruacionit. Nuk mund të parashihet dita e saktë. 

• Për mbrojtje më të mirë nga shtatzënia, gruaja duhet të përdorë 
kontracepsion gjatë tërë ciklit menstrual  

Çështjet kyçe lidhur me ciklin menstrual: 

3. Gjakderdhja menstruale (cikli) 
(zakonisht zgjat nga 2 deri në 7 ditë, shpeshherë rreth 5 ditë) 

• Nëse nuk ndodh shtatzënia, atëherë lirohet pjesa e forcuar e mitrës. Ajo del nga trupi përmes vagjinës. Kjo gjakderdhje 
mujore quhet   menstruacion. Kontrakcionet në mitër gjatë kësja kohe mudn të shkaktojnë dhembje (ngërçe).  

• Gratë të ndryshme kanë menstruacioen të ndryshme. Disa gra  kanë gjakderdhje për kohë të shkurtër (për shembll, 2 ditë), 
ndërsa gta të tjera mund të kenë gjakderdhje deri ën 8 ditë. Gjakderdhja mudn të jetë e vrulldhme ose le lehtë.  

• Nëse qeliza vezë fekëndohet me spermë  të mashkullit, gruaja do të ngel shtatzënë dhe nuk do të ketë cilke mujore.   

1. Ovulimi  
(zakonisht ngjan  
nga dita 7 deri në 
 ditën 21 të ciklit,  
shpeshherë rreth  
ditës 14 të tij) 
Çdo cikël lirohet nga një vezë (zakonisht 
njëherë në muaj). Veza udhëton poshtë nëpër 
kanalet e vezoreve drejt mitrës dhe mund të 
fertilizohen nga sperma e cila mudn të 
udhëtojë përpjetë nga vagjina  

2. Dendësimi i endometrumit 
(zakonisht zgjat rreth 14 ditë 
 pas ovulimit) 
Gjatë përgatitijes së vezës për 
fertilizim endometriumi  bëhet 
më i fortë (trashë). Zakonisht  
nëse nuk ka shtazëni, veza e  
pafertilizuar tretet në trup.. 

 

Vërejtje: Gjatë numërimit të ditëve të ciklit menstural, 
gjithnjë filloni me ditën e parë të gjakderdhjes 
menstruale. 

Cikli 
menstrual 



Sistemi reproduktiv i meshkujve 

Kanalet e 
seprmatozoidëve 

Penisi 

Qesja e herdheve (Skrotumi)  

Lafsha e 
penisit   

Uretri 
(kanali i 
urinës) 

Herdhet (vezët) 

Fshikëza e 
spermës 

Prostata 



6. Sistemi reproduktiv i meshkujve 
Kanalet e 
spermatozoideve 
Dy kanal të holla, të cilat 
e bartin spermën nga 
herdhet në fshikëzat e 
spermatozoideve. Këta 
kanale bllokohen me 
anë të vazektomisë.  

Lafsha e penisit 
Koka e lëkurës, që 
e mbulon majën e 
penisit. Lafsha 
hiqet me 
rrrethprerje 
(synetim).   

Penisi 
Organi gjenital mashkullor i 
përbërë nga ind shpuzor. 
Kur mashkulli të 
ngacmohet seksualisht, 
penisi rritet dhe forcohet . 
Fara, e cila përmban 
spermë, lirohet nga penisi 
gjatë aktit seksual. 
(ejakulimit). 

Uretri (kanali i 
urinës) 
Kanali përmes së cilit 
kalon fara dhe 
sperma nga trupi. 
Nga i njëjti kanali 
lirohet edhe urina. 

Qesja e herdheve 
Skrotumi  
Qese e lëkurës së hollë, 
në të cilën janë të 
vendosura herdhet. 

Herdhet (vezët) 
Organet, që e 
prodhojnë spermën.  

Fshikëza e spermës 
Aty ku sperma 
përzihet me farën 
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Prostata 
Organi reproduktiv, 
që e prodhon lëngun 
për ta ndihmuar 
lëvizjen e spermës 



Informacione për ofruesit e shërbimeve 



7: Fillimi i metodës 
Kjo tabelë tregon se kur mund të fillohet me metodat gjatë ciklit menstrual dhe pasi klientja të lind foshnjë. ME TË GJITHA 
METODAT MUND TË FILLOHET NË ÇFARËDO QOFTË PERIUDHE TË CIKLIT MENSTRUAL, nëse keni arsye të sigurt se klientja nuk 
është shtatzënë (shih pyetjet ne SHTOJCËN 1) 

Lloji i metodës 

Ditët e fillimit të ciklit 
menstrual, kur nuk ka 

nevojë për mbrojtje shtesë 
Pas lindjes 

Nuk mëkon Mëkon 

Tableta 1 deri në 5 ditë 3 javë pas lindjes 6 javë pas lindjes 

Minitableta 1 deri në 5 ditë Menjëherë pas lindjes  6 javë pas lindjes 

Injeksioni me efekt të vazhdueshëm 1 deri në 7 ditë Menjëherë pas lindjes  6 javë pas lindjes 

Injeksioni mujor 1 deri në 7 ditë 3 javë pas lindjes 6 javë pas lindjes 

Implanti Norplant 1 deri në 7 ditë Menjëherë pas lindjes  6 javë pas lindjes 

Sterilizimi i femrave Në çdo kohë nëse ka arsye të 
sigurt se nuk është shtatzënë 

Në afat prej 7 ditësh, ose pas javës 
së gjashtë (6) pas lindjes 

Në afat prej 7 ditësh, ose pas 
javës së gjashtë (6) pas lindjes 

Vazektomia për meshkuj Përdorni mbrojtje shtesë në 3 
muajt e ardhshëm 

-- -- 

Prezervativët (për meshkuj dhe femra) Kurdoherë Menjëherë pas lindjes  Menjëherë pas lindjes  

PIU (spiralja) 1 deri në 12 ditë Në afat prej 2 ditësh, ose pas  
javës së katërt (4) pa lindjes  

Në afat prej 2 ditësh, ose pas  
javës së katërt (4) pa lindjes  

Njohja e ditëve të fertilitetit 
(Metoda e ditëve standarde) 

Kurdoherë (derisa e di, 
 kur i fillojnë menstruacionet 

Pas 3 cikleve menstruale  
nga 26-32 ditë 

Pas 3 cikleve menstruale  
nga 26-32 ditë 

MAL -- -- Fillohet menjëherë pas lindjes: 
 mund të përdoret deri në 6 muaj  

Diafragma Kurdoherë Nga 6 deri në 12 javë pas lindjes.* 
Menjëherë pas lindjes 

Nga 6 deri në 12 javë pas lindjes.* 
Menjëherë pas lindjes Spermicide Kurdoherë 

*Varësisht kur mitra dhe qafa e mitrës kthehen në gjendje normale        -- Nuk vlen për këtë metodë 
SH 
7 



8: Fakte për SST/HIV/SIDA 

• SST është infeksion, që përhapet nga një 
person në personin tjetër përmes kontaktit 
seksual.  

• Disa SST mund të përcillen përmes çfarëdo 
qoftë akti seksual, që përfshin kontakt mes 
penisit, vagjinës, anusit dhe/ose gojës. Për 
mbrojtje më të mirë, femra duhet të përdorë 
prezervativë, ose të shmang çfarëdo qoftë 
kontakti të organeve gjenitale (përfshirë edhe 
seksin oral dhe atë anal). 

• SST-të mund të kenë, por edhe mund të mos 
kenë simptome. Disa shkaktojnë dhembje. 
Megjithatë, shpeshherë njerëzit (në veçanti 
gratë) mund të mos e dinë se kanë SST, 
derisa të zhvillohet ndonjë problem më serioz. 

• Disa SST të zakonshme mund të mjekohen 
dhe shërohen me antibiotikë. Këta SST janë: 
gonorreja, klamidia, infeksioni, shankroidi 
(sëmundja e lëkurës së penisit) dhe sifilizi. 
Trihomonijaza edhe pse zakonisht nuk është 
sëmundje seksualisht e transmetueshme po 
ashtu mund të mjekohet.  

• Disa sëmundje të këtilla nuk mund të 
shërohen (me antibiotikë), siç është hepatiti 
B, herpesi gjenital, humano papiloma virusi 
(PPV) dhe HIV-i (shihni në kolonën në anën e 
djathtë)  

• Nëse gruaja ka SST, ajo është në rrezik të 
disa kancerëve reproduktivë, pezmatimit të 
pelvikut, shtatzënisë ektopike, dështimit të 
shtatzënisë dhe HIV infeksionit. Disa SST 
mund të shkaktojnë infertilitet dhe vdekje , në 
veçanti nëse nuk mjekohen. 

    Për të parë se kujt i kanoset rreziku nga 
SST-të, shih tabin për Mbrojtjen e dyfishtë, 
faqe MD2.  

Çka janë sëmundjet seksualisht të 
transmetueshme (SST)? 

• HIV (virusi i imunodeficiencës humane) është 
virus që haset në gjak, në lëngjet e trupit, dhe në 
disa tajitje të trupit të personit të infektuar. HIV-i 
mund të përcillet përmes : 

– kontaktit seksual (përmes lëngut të spermës ose 
lëngut vagjinal gjatë seksit vagjinal dhe anal 
përmes penetrimit, dhe në shkallë shumë më të 
vogël edhe gjatë seksit anal); 

– përmes gjakut të infektuar, në veçanti përmes 
shiringave dhe gjilpërave dhe pajisjeve (për 
nevoja mjekësore ose marrje të drogës), të cilat 
përdoren bashkërisht ose përsëri; 

– nga nëna e infektuar te foshnja, qoftë gjatë aktit të 
lindjes ose përmes qumështit. 

– HIV-i nuk përcillet përmes ajrit, përmes pickimit të 
insekteve, përmes pështymës ose puthjes (nëse 
nuk ka varra në gojë), përmes prekjes ose 
përqafimit, ose përmes ndarjes së ushqimit të 
njëjtë, pjatave ose gotave 

– Femrat ose gratë e reja janë në rrezik të veçantë 
nga marrja e HIV-it gjatë marrëdhënieve seksuale 
të pambrojtura, për shkak të vulnerabilitetit të tyre 
biologjik dhe social 

• SIDA (Sindromi i Pamjaftueshmërisë Imunitare të 
Fituar) karakterizohet me disa sëmundje, të cilat 
zhvillohen në fazat e fundit të HIV infeksionit 
(nëse ai nuk mjekohet). Sëmundjet zhvillohen për 
shkak se HIV-i në mënyrë progresive e dobëson 
sistemin imunologjik dhe e zvogëlon aftësinë e 
organizmit të luftojë me sëmundjet (p.sh. 
pneumoninë, tuberkulozin, malarien, herpesin ose 
diarrenë). 

Çka është HIV-i dhe SIDA? 

• Personi, që jeton me HIV zakonisht duket dhe ndjehet se 
është i shëndoshë. Shumica e njerëzve me HIV, nuk e 
dinë se janë bartës të virusit. 

• Për të parandaluar sëmundjet dhe për të promovuar 
qasjen në trajtim dhe mjekim, me rëndësi është që 
personi ta njohë HIV statusin e tij/saj. 

• Mënyra e vetme për të treguar nëse personi ka ose nuk 
HIV, është testi i gjakut. Zakonisht testi i gjakut detekton 
nëse personi ka HIV 6 javë pasi personi të ekspozohet në 
këtë virus. Rezultatet pozitive të testit, duhet të 
konfirmohen pasi të jepet diagnoza, gjegjësisht para se të 
këshillohet pacienti. 

• Rekomandoni HIV testi për të gjithë klientët, të cilët kanë 
qenë të ekspozuar në rrezik për të marrë virusin HIV. 
Testimi gjithnjë duhet të jetë vullnetar, klienti duhet vetë të 
pranojë të testohet, dhe duhet të kombinohet  

   me këshillime. Bëni me dije klientit se të gjitha  
   testet janë konfidenciale (sekrete).  
• Kur të merr vesh klienti se ai/ajo ka rezultat  
   HIV pozitiv, ofroni këshilla dhe mbështetje, duke përfshirë 

edhe  këshillim të çiftit. Inkurajoni partnerët seksual t’ia 
tregojnë njëri tjetrit rezultatet e testeve, nëse një gjë e tillë 
nuk është e rrezikshme. Jepuni udhëzim adekuat. 

• Deri në vitin 2005 nuk ka pasur bar për mjekim 
përfundimtar nga SIDA, si dhe nuk ka vaksinë kundër HIV 
virusit. Sidoqoftë në disa vende mund të haset mjekimi 
për HIV me anë të barërave antiretroviale. Mjekimi në 
masë të konsiderueshme mund ta përmirësojë cilësinë e 
jetës dhe jetëgjatësinë.  

• Për të parandaluar përcjelljen e  HIV virusit nga nëna te 
foshnja, grave me HIV duhet ofruar një sërë shërbimesh, 
përfshirë edhe shërbimet për kontracepsion, barëra për të 
shmangur përcjelljen e HIV-it te foshnja, këshilla 
përkatëse dhe mbështetje gjatë mëkimit.  

Testimi, këshillimi dhe mjekimi nga HIV/SIDA 

Secili që është në rrezik nga SST-të, përfshirë edhe HIV-in, duhet të përdorë PREZERVATIVË! 
SH 
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9a: Promovimi i komunikimit ndërmjet  
partnerëve: Është mirë të bisedohet  

• Nëse klienti ka problem me partnerin, propozoni t’ia tregoni problemin një miku të 
besueshëm, prindërve ose familjarëve. 

• Nëse partneri nuk mendon se për të është i rëndësishëm seksi i sigurt ose 
kontracepsioni, atëherë sugjeroni që ai/ajo të bisedojë për rrezikun nga marrëdhëniet 
e pasigurta seksuale. Ofroni materiale të shtypura, për t’i marrë në shtëpi, ose 
pyetni nëse partneri mund të vijë në klinikë për të diskutuar. Ajo/ai mund të 
kërkojë kohë, në mënyrë që të lejojë zhvillimin e lidhjes pa seks (shih faqen tjetër) 
ose provoni forma alternative të intimitetit (shih tabin Mbrojta e dyfishtë). 

• Disa kliente më të reja mund të detyrohen ose shantazhohen për të pasur seks. 
Shpjegoni se marrja e të hollave, dhuratave ose shërbimeve për seks mund të sjell 
deri te probleme me të mëdha (shtatzëni të padëshiruar, SST, HIV/SIDA). Nëse 
dyshoni për dhunë, udhëzojeni klientin për përkujdesje të mirëfilltë (shih Shtojcën 
13).  

• Me ndihmën e dramatizimit të faqes tjetër, ndihmojeni komunikimin me partnerin. 

“Biseda me partnerin për kontracepsionin dhe seksin është e dobishme.” 
“Kur partnerët ofrojnë informacione të mira në lidhje me planifikimin e 
familjes dhe e kuptojnë rëndësinë e tij për jetën tuaj, edhe ata mund ta 
ofrojnë mbështetjen e tyre.” 
•Shpjegojeni vlerën e shkëmbimit të informacioneve me partnerët:shows 
concern for his/her health, and helps them think about their own health, 

- shfaq shqetësim për shëndetin e saj//tij, si dhe iu ndihmon të mendojnë 
në lidhje me shëndetin e tyre, 

- të dy partnerët bëjnë zgjedhje të mirë për kontracepsionin, 
- mund t’i fuqizojnë lidhjet, 
- biseda mund të dëshmojë se prisni sinqeritet dhe trajtim me respekt. 

Biseda me partnerin ofron përparësi:  

Këshilla të veçanta për klientët më të rinj 

• Klientët mund të gjejnë kohë, kur ata dhe partnerët e tyre janë të relaksuar, 
ndjehen pozitiv dhe kanë privatësi. 

• Mund t’i tregojnë partnerit sesa është me rëndësi për ta të bisedojnë për 
kontracepsionin dhe/ose për mbrojtje nga SST ose HIV/SIDA. Mund të thonë se do 
të dëshironin ta planifikojnë familjen dhe të kenë seks të sigurt. 

• Ata mund të diskutojnë për metoda të ndryshme të mbrojtjes. Mund të përdorin 
materiale të shtypura të ofruesit të shërbimit për planifikim të familjes.  

Mënyra për të diskutuar me partnerin: 

• Këshillim “në katër sy” me klientin. 
• Këshillim për çifte, gjegjësisht këshillim të klientit dhe partnerit të tij/saj. 
• Grupet për diskutim me femra ose meshkuj  

Mënyra të ndryshme për këshillim të klientëve për komunikim: 

Për më shumë informacione kaloni në faqen tjetër në lidhje me ndihmën e partnerëve të tyre 

• Ftojeni klientin ta sjellë partnerin e vetë në klinikë, që të bisedoni për 
nevojat dhe zgjedhjen e kontracepsionit 

• Nëse çifti bashkërisht e zgjedh metodën, ka më shumë gjasa që të dy 
partnerët të mbështesin përdorimin e metodave.  

• Nëse partneri nuk mund të vijë në klinikë ose nuk vjen në klinikë, ofroni 
klientit (klientes) materiale për planifikim të familjes dhe/ose SST, që t’ia 
tregojë partnerit të tij/saj. 

Zgjedha e metodave së bashku me partnerin është më e mirë: 

SH 
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• Disa gra mund ta vënë veten në rrezik nga dhuna, kur të bisedojnë me 
partnerët për planifikim të familjes dhe/ose përdorim të prezervativëve. 

• Nëse dyshoni se mund të ekspozohet në dhunë, ofroni mbështetje ose 
udhëzojeni për përkujdesje (shih Shtojcën 13). 

• Asnjë kliente nuk duhet të detyrohet ose shtyhet të bisedojë me partnerin e 
saj në lidhje me planifikimin e familjes. 

• Nëse një klient dëshiron të fshehurazi ta përdorë planifikimin e familjes, 
atëherë ndihmoni të zgjedh metodën adekuate.  

Të jeni të vetëdijshëm për disa rreziqe më të cilat mund të ballafaqohen 
disa klientë: 



9b: Promovimi i komunikimit ndërmjet partnerëve:  
Çka mund të bësh dhe të thuash 

Shembuj për dramatizim 
•Shembulli i parë: Kristina dhe Aleksi janë bashkë disa muaj dhe kanë pasur 
marrëdhënie seksuale disa herë. Kristina ka vendosur të fillojnë me përdorimin e 
prezervativëve, edhe pse kurrë nuk kanë përdorë më parë. 
   Si duhet t’i tregojë Aleksit se dëshiron të përdorin prezervativë? (Shih shembullin e më 
poshtëm për t pasur disa ide.)  
•Shembulli i dytë: Marija dhe Hoze janë martuar për më shumë se 5 vite. Ata i kanë 3 
fëmijë. Maria nuk dëshiron të kenë më shumë fëmijë. Hoze dëshiron të ketë një familje të 
madhe dhe konsideron se përdorimi i prezervativëve është gabim. 
   Si duhet t’i tregojë Marija atij se tani dëshiron ta planifikojë familjen? 
   (Shih shembujt e më poshtëm për të pasur disa ide.)  

• Tregoni fotografi ose tregoni situata të ndryshme 
dhe pyetni klientët të veprojnë në mënyrën sesi do 
të kishin reaguar në këso raste. Ju mund ta luani 
rolin e partnerit. 

• Në grupe pyetni klientët të komentojnë për luajtjen e 
roleve, në lidhje me pjesën e rolit të realizuar mirë 
ose momentet, që duhet të përmirësohen. 

Praktikoni simulime të roleve me klientët:  

• Ftoni anëtarët e grupit të bisedojnë për përvojat e 
tyre gjatë bisedimit me partnerët e tyre. 

• Përdorni letër, kartonë, ose tabela (flip çart) për të 
shënuar teknikat e mira të komunikimit ose 
strategjitë. 

• Inkurajoni diskutim në lidhje me çështjet më të gjera 
të përdorimit të mjeteve kontraceptive (siç janë 
përvojat e përdorimit të metodave, argumentet “por 
et contra”, mënyra e përdorimit të metodave, etj.), 
siç është infektim dhe mbrojtja nga SST/HIV/SIDA.  

Në klinikë zhvilloni diskutime në grupe:  

Ndihmojuni klientëve të bisedojnë me partnerët e tyre, duke iu sugjeruar të thonë gjera të dobishme. 
 
•Ua mbushin mendjen partnerëve të përdorin prezervativë:   
“Cilido qoftë prej nesh ka mund të ketë infeksione në të kaluarën dhe tani të mos e dijë se ende i ka ato” 
“Seksi është i këndshëm edhe me prezervativë. Të dy do të ndjehemi të sigurtë dhe të lumtur, nëse i përdorim ato.” 
Nëse i përdorim prezervativët, ne do ta mbrojmë veten tani dhe në të ardhmen. Do ta parandalojmë shtatzëninë dhe do të 
mbrohemi nga SST/HIV/SIDA.” 
“Prezervativët rrallëherë çahen, veçanërisht nëse i përdorim me kujdes. Ato ofrojnë mbrojte shumë të mirë nga 
SST/HIV/SIDA dhe infeksione tjera, nëse i përdorim gjithnjë. Kështu është shumë më mirë sesa pa prezervativ!” 
“Shumë çifte të martuara përdorin prezervativë. Ato mund të jenë metodë shumë efektive për planifikim të familjes.” 
 
•Familjet më të vogla mund të kenë përparësi:  
“Të kesh shumë fëmijë është shumë mirë, por ne mund t’i kushtojmë më shumë kohë, t’i japim të holla dhe vëmendje 
secilit, nëse kemi më pak fëmijë. 
“Ushqimi dhe veshmbathja e dy fëmijëve është më rëndë .... Si do t’ia dalim nëse e kemi edhe një fëmijë?” 
“Të presësh disa vite nga njëri fëmijë për te tjetri është shumë e shëndetshme, si për fëmijën, po ashtu edhe për nënën.” 
“Shtatzënitë e tepërta mund të jenë të dëmshme për shëndetin e femrës.” 
 
•Të thoni JO seksit (në veçanti klientët më të rinj)   
“Nuk bën seks çdonjëri. Disa flasin për seksin, por nuk janë gjithnjë të besueshëm.” 
“Unë kujdesem për ty, por kujdesem edhe për veten time. Nuk dua tani të ngel shtatzënë.” 
“Ka forma tjera për t’ia shfaqur njëri tjetrit dashurinë. Le të flasim për ato.” 

Çka u thonë klientët partnerëve të tyre? 

• Ofron fletushka, fletë, ose “kartela për përkujtim”, që 
të bisedoni me partnerët, përfshirë edhe frazat e 
dobishme për bisedë në lidhje me përdorimin e 
frazave të dobishme për bisedë rreth seksit. 

• Nëse keni në dispozicion ndonjë video xhirim, në të 
cilin çiftet bisedojnë për kontracepsionin, shfaqeni 
atë para bashkësisë ose në vendet për pritje. 

Ofroni materiale për komunikim mes 
çifteve:  
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GABIM: Kontracepsioni përgjithmonë e pengon shtatzëninë.  
E SAKTË: Metodat e vetme, të cilët në mënyrë permanente e pengojnë 
shtatzëninë janë sterilizimi femrave dhe vazektomia. Gratë mund të ngelin 
shtatzënë së shpejti pasi të ndërpresin të gjitha metodat (përveç injeksioneve 
me efekt të vazhdueshëm: pas së cilave kthehet fetiliteti por pak më vonë) 

GABIM: Nëse kontracepsioni nuk ka sukses, fëmija mund të lind me 
anomali.  
E SAKTË: Asnjë metodë nuk shkakton të lindur me anomali. 

GABIM: Gratë më të reja nuk duhet të përdorin kontracepsion. 
E SAKTË: Gratë më të reja, të cilave u është filluar menstruacioni mund sigurt 
të përdorin çfarëdo qoftë metode. Ato me më shumë partnerë ose shpesh 
ndërrojnë partnerët nuk duhet të përdorin PIU (spiralë) dhe duhet të nxiten të 
përdorin prezervativë më vetë ose të kombinuar me ndonjë metodë tjetër. 

GABIM: Nuk mund të ngelni shtatzënë ose të infektoheni me SST, nëse nuk ka penetrim.  
E SAKTË: Është e mundshme, edhe pse rrallëherë mund të ngelet shtatzënë edhe pa penetrim. 
Gjithsesi se mund të infektoheni me SST përmes kontaktit anal, madje edhe nëse penisi nuk futet 
në vagjinë ose anus.  

10. Mitet në lidhje me kontracepsionin  

GABIM: Kontracepsioni e rrit shumë peshën dhe shëmton trupin. 
E SAKTË: Asnjë metodë e kontracepsionit nuk shkakton ndonjë shëmtim (çrregullim) 
të trupit ose ënjtje. Metodat hormonale mund të shkaktojnë ndryshime të vogla në 
peshë, qoftë për të marr peshë ose për të humbur peshë. Injeksionet me efekt të 
vazhdueshëm shkaktojnë shumicën e ndryshimeve më të dallueshme, pasi 
përdoruesit marrin mesatarisht nga 1 deri në 2 kg në vit. 

GABIM: Disa metoda kanë efekt në shkaktimin e abortit. 
E SAKTË: Kontracepsioni nuk e ndërpret shtatzëninë aktuale dhe nuk 
shkakton abort. Tabletat, injeksionet, implantet dhe PIU kryesisht e 
parandalojnë shtatzëninë përmes parandalimit të ovulimit dhe/ose fertilizimit 
dhe përmes forcimit të mukusit së qafës së mitrës (e cila e bllokon spermën).  

Shumë klientë kanë dëgjuar tregime për metodat e planifikimit të familjes  para se të vijnë në klinikë,  
gjë që shpeshherë bën të frikohen nga përdorimi i kontracepsionit. Me këtë faqe ndihmojuni klientëve të 
lirohen dhe jepuni informacione të sakta. Mos bëni shaka në llogari të tyre. Në vend të kësaj keni respekt 
dhe mirëkuptim ndaj bindjeve dhe frikës së tyre. 

GABIM: Kontracepsioni është i dëmshëm për shëndetin.  
E SAKTË: Pothuajse për të gjitha gratë, dobitë shëndetësore nga cilado qoftë 
metodë kontraceptive janë shumë më të mëdha nga rreziqet e asaj metode.  
• Disa metoda mund të shkaktojnë efekte anësore, siç është neveria, dhembja e kokës 

ose menstruacionet e vrullshme. Gratë me efekte anësore mund ta ndryshojnë 
metodën. 

• Kontracepsioni nuk ka ndikim në fuqinë, e as nuk shkakton dobësi te gratë e 
shëndoshë. 

• Ekzistonte shqetësimi se metodat hormonale (tableta, injeksione, implante) mund ta 
risin rrezikun e kancerit, mirëpo tani dëshmi të konsiderueshme vërtetojnë se për 
shumë gra rreziku është i vogël: 

- Përdoruesit e tabletave dhe injeksioneve kanë rrezik të ulët nga kanceri në gji. Studimet 
vërtetojnë se gratë, të cilat i përdorin ose para pak kohe kanë ndërprerë përdorimin e këtyre 
metodave (në 5 deri në 10 vitet e fundit) kanë më shumë gjasa t’iu diagnostikohet kanceri në 
gji sesa ato, që nuk përdorin. Kjo mund të jetë rezultat i zbulimit të mëhershëm i ndonjë 
sëmundje ekzistuese.  

- Gratë, të cilat kanë infeksion të vazhdueshëm të HPV-së dhe kanë përdorë tabletë për 5 vite 
ose më shumë mund të kenë rrezik nga kanceri i qafës së mitrës. Aty ku është e mundshme, 
shumë është me rëndësi që gratë të kontrollohen rregullisht lidhur me kancerin në qafën e  
mitrës. 

- Tableta mbron nga kanceri në vezore dhe nga kanceri endometrial, në veçanti nëse 
përdoren për një kohë më të gjatë. Injeksionet me efekt të vazhdueshëm mbrojnë nga 
kanceri endometrial.  

- Nuk ka dëshmi të mjaftueshme për të ditur nëse injeksionet mujore, minitabletat ose 
implantet e modifikojnë rrezikun e kacerit, mirëpo studimet, e tanishme nuk kanë vërtetuar 
ndonjë rrezik të rritur. 

GABIM: Duhet të bëni ndërprerje gjatë përdorimit të kontracepsioneve.  
E SAKTË: Të gjitha metodat mund të përdoren për më shumë vite dhe  
asnjëra nuk kërkon ndërprerje për përdorim ose pushim.  

GABIM: Gratë më të vjetra nuk mund të përdorin metoda hormonale ose PIU. 
E SAKTË: Gratë më të vjetra, të shëndetshme mund sigurt të përdorin çfarëdo qoftë 
metodë. Përjashtim: gra mbi moshën 35 vjeçare, të cilat pinë duhan nuk duhet të 
përdorin tableta ose injeksione mujore. (Shih tabin “Nevoja të posaçme” faqe NP3).  
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• Kancerin në gji është njëra ndër format më të 
shpeshta të kancerit të grave. 

• Gratë më të rrezikuara janë ato të moshës mbi 
40 vjeç dhe gratë, nënat dhe motrat e të cilave 
kanë pasur kancer në gji. 

• Të gjitha gratë duhet të jenë të vetëdijshme për 
ndryshimet e gjinjve të tyre. Ato duhet të kenë 
kujdes për: 

– gunga dhe forcim; 
– ndryshimin e pamjes ose formës; 
– ndryshimin e pozitës ose nivelit të thithave; 
– ndryshimin e sipërfaqes së lëkurës; 
– tërheqjen e thithave; 
– lëngun e pazakonshëm ose gjakderdhjen e 

thithave; 
• Nëse e vëren ndonjë gungë në gji (përmes 

prekjes), gruaja duhet të shkojë ne mjek për 
kontroll të plotë. 

11a: Sugjerime për shëndetin seksual dhe reproduktiv 

• Pap testi (i bërë me shkopëz nga qafa e mitrës) 
ndihmon të zbulohet nëse gruaja ka kancer në 
qafën e mitrës ose ka ndryshime në të, të cilat do 
të shkaktonin kancer. Rezultati i këtij testi nuk e 
pengon përzgjedhjen e kontracepsionit. Nuk duhet 
të kërkohet PAP test për ta përcaktuar metodën e 
kontracepsionit. 

• Kanceri në qafën e mitrës shkaktohen nga virusi 
human papilloma, si infeksion seksualisht i 
transmetueshëm. Pra, gratë me rrezik nga SST, 
po ashtu ballafaqohen me rrezikun nga kanceri në 
qafën e mitrës. 

• Aty ku ekzistojnë programe nacionale me 
shërbime laboratorike të cilësisë së lartë, gratë me 
jetë aktive seksuale duhet rregullisht të testohen, 
së paku çdo 3 vite nga mosha 20 deri në atë 65 
vjeçare.  

• Ofruesit e shërbimeve duhet të kalojnë trajnim të 
posaçëm për të bërë PAP test. 

Pap teste Vetëdija për shëndetin e gjinjve 

Fakte të rëndësishme për menopauzën 
•Menopauza është gjendje natyrore të cilën gratë e 
arrijnë nga mosha 45 deri në moshën 55 vjeçare. Para 
menopauzës menstruacionet bëhen të parregullta, si 
dhe ndryshon sasia e gjakderdhjes. Menopauza 
definohet si cikli i fundit menstrual i grave. Ajo mund të 
sigurohet se ka hyrë në menopauzë nëse ciklin e fundit 
menstrual e ka pasur para 1 viti. Pas kësaj gruaja më 
nuk është fertile.  
•Menopauza ndërlidhet me probleme afatshkurtra, të 
cilat janë të pakëndshme dhe stresuese për gratë, 
përfshirë edhe valë të nxehta, vagjinë të thatë (që mund 
të shkaktojë dhembje gjatë aktit intim) dhe ndryshime në 
disponimit. 
•Menopauza mund të ndërlidhet edhe me problemet 
afatgjate, siç janë osteoporoza (eshtra të dobët që mund 
të shkaktojnë dhembje të shpinës)  
   ose sëmundje të zemrës. 

Këshilla 
•Mund t’iu ndihmoni grave të përgatiten për  
menopauzë duke ua shpjeguar ndryshimet, të  
cilat do të ndodhin në trupin e tyre. Siguroni gratë se 
këta ndryshime janë normale.  
•Gruaja duhet të hajë ushqim të pasur me kalcium (siç 
është qumështi, produkte të fasuleve, jogurt, peshk) për 
të parandaluar osteoporozën. 
•Gratë, që kalojnë përmes menopauzës mund të marrin 
terapi për zëvendësim të hormoneve për të lehtësuar 
simptoma të caktuar. Ndoshta duhet t’i dërgoni në 
terapi. 

   Për planifikim të familjes te gratë më të vjetra,    
shih tabin “Nevoja të posaçme”, faqe NP4. 
 

Përgatitja për menopauzë 

    Meshkujt kanë nevoja të ngjashme seksuale dhe reproduktive sikurse edhe gratë. Mund 
të kenë nevojë për: 

• Kontrollim (skrining) dhe mjekim të SST-ve, përfshirë edhe HIV/SIDA. Referohuni manualit të OBSH-së, Infeksionet 
seksualisht të transmetueshme dhe ato të traktit reproduktiv: udhëzim për praktika themelore. 

• Këshillim për mënyrën e parandalimit të SST-ve dhe HIV/SIDA-s (shihni tabin për mbrojtje të dyfishtë). 
• Informim korrekt për planifikim të familjes – në veçanti informacione për përdorimin e prezervativëve dhe vazektomisë. 
• Këshillimi dhe mjekimi për infertilitet (shih faqen tjetër). 
• Këshillimi dhe mjekimi për mosfunksionimin seksual 
• Skrining dhe mjekim i kancerit të penisit, herdheve dhe prostatës. 
• Informacion për trupin e tyre, trupin e femrave dhe për seksin, shtatzëninë dhe lindjen. 
• Ndihmë gjatë të kuptuarit të nevojave dhe shqetësimeve të partnerëve të tyre dhe pse është e rëndësishme 

mbështetja dhe mirëkuptimi. 

Nevoja seksuale dhe reproduktive të meshkujve 
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Këshilla  
•Me rëndësi është që të dy partnerët të 
këshillohen së bashku për infertilitetin.  
•Shpeshherë meshkujt i akuzojnë gratë për 
problemet me infertilitetin. Mund ta këshilloni 
çiftin dhe t’i thoni se shkaqet mund të jenë 
faktorë edhe te burrat edhe te gratë. Ka gjasa 
të mos mund të gjendjet se çka ose kush është 
shkaku i problemit. 
•Bindni çiftet, të cilat kanë problem me ngeljen 
shtatzënë se ata nuk janë abnormal  
dhe se nuk kanë dështuar si qenie 
njerëzore. 
•Bindni çiftet se metodat për planifikim të 
familjes nuk shkaktojnë infertilitet.  
•Normalisht është e mundshme të ngelet 
shtatzënë në një (1) nga çdo i pesti (5) cikël i 
menstrual. Çiftet që dëshirojnë të ngelin 
shtatzënë, duhet të orvaten së paku një vit para 
se të marrin këshillime të mëtejme ose mjekime 
(edhe pse gratë më te vjetra më herët mund të 
kenë nevojë për mjekim).  
•Periudha me fertile e ciklit menstrual është në 
ditën e ovulimit dhe disa ditë para tij (shih 
Shtojcën 5). 
•Femrat duhet rregullisht të kenë marrëdhënie 
seksuale, 2 ose 3 herë në javë, me qëllim që t’i 
rrisin mundësitë për të ngelë shtatzënë. 

11b: Sugjerime tjera për shëndetin seksual dhe reproduktiv 

Fakte të rëndësishme 
•Shumë çifte anekënd botës kanë probleme me 
ngeljen shtatzënë në periudha të caktuara të 
jetës së tyre. 
•Infertiliteti mund të shkaktohet nga faktorë  të 
ndryshëm, të cilat shfaqen te burri ose te gruaja. 
•Shumë raste të infertilitetit shkaktohen nga 
SST-të. Zbulimi i hershëm dhe mjekimi i SST-ve 
mund të ndihmojë në parandalimin e infertilitetit 
(shih Shtojcën 8). SST-të mund të shkaktojnë 
sëmundje infektuese të pelvikut SIP, që mund ti 
dëmton vezëpërçuesit. Nëse gruaja ka SIP, ajo 
menjëherë duhet të mjekohet me antibiotikë. 
•Nëse SST-të janë të zakonshme në komunitet, 
mund të jetë me rëndësi të këshillohen të gjithë 
klientët në lidhje me parandalimin e SST-ve dhe 
të promovohet përdorimi i prezervativëve, kur të 
jetë e nevojshme (shih tabin Mbrojtja e dyfishtë). 
•Shkaktarë tjerë të infertilitetit përfshijnë 
probleme të funksionit reproduktiv të burrave 
dhe grave (siç është sasia e vogël e spermës, 
problemet me ovulim) ose praktikat e pasigurt 
shëndetësore gjatë lindjes së foshnjës ose 
abortit.  
•Shpeshherë infertiliteti nuk mjekohet. Disa 
mjekime mund të jenë në dispozicion, por 
zakonisht janë shumë të shtrenjta. Ju mund të 
keni rastin ta udhëzoni një çift infertil për 
diagnozë dhe mjekim.  

Probleme për të pasur fëmijë (inferitliteti) 

Nëse klientja vjen shtatzënë në klinikë, asaj duhet t’i 
jepni ndihmë të sigurt për lindje 
•Shtatzënia është periudhë e posaçme, gjatë së cilës të gjitha 
gratë duhet të kenë kujdes të veçantë. Çdo grua shtatzënë mund 
të ketë komplikime, përfshirë edhe komplikimet serioze. Shumë 
është me rëndësi gruaja, e cila mendon se është shtatzënë të 
shkojë në ent shëndetësor dhe sa më herët të fillojë me 
përkujdesje ndaj shtatzënisë.  
•Këshillojeni të marrë pjesë në kujdesin antenatal (para lindjes), 
sikurse rekomandohet. 
•Është me rëndësi vitale, që paraprakisht të përgatitet për lindje 
dhe për  çdo rrethanë emergjente. Ajo duhet të bëjë planin e 
lindjes dhe planin për veprim emergjent së bashku me 
punonjësin shëndetësor, për të vendosur se kur është më së miri 
të lind foshnjën, ku të shkojë nëse paraqiten shenjat e rrezikut 
dhe si të arrijë atje. Lindjen e foshnjës duhet të caktojë me një 
punonjës të kualifikuar  shëndetësor, siç është mamia ose 
mjeku.  
•Pas lindjes ajo do të ketë nevojë për kujdes postpartum (pas 
lindjes) për veten dhe për foshnjë. Me siguri ajo duhet t’i 
analizojë nevojat për planifikim të ardhshëm të familjes së saj 
(Shih tabin Nevojat e posaçme). 
•Nëse jeni infermiere e maternitetit ose mjek, mund t’i referoheni 
doracakut të OBSH-së për shtatzëninë. Shtatzënia , lindja e 
foshnjës, kujdesi postpartum dhe kujdesi për foshnjën e 
porsalindur: udhëzim për praktikë themelore.  

Përgatitja për lindje 
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Partneriteti 
•Mos parashtroni pyetje, të cilat përgjigjen me 
“po” ose “jo”. 
•Parashtroni pyetjet një nga një dhe dëgjoni me 
vëmendje çdo përgjigje. 
•Parashtroni pyetje, të cilat e inkurajojnë 
klientin t’i shpreh nevojat e tij/saj. 
Zgjidhja e problemit 
•Ndihmojuni klientëve të rinj ta planifikojnë 
përdorimin e drejtë dhe të qëndrueshme të 
metodës. Për shembull, çka do t’i ndihmonte 
klientit ta mbajë mend marrjen e tabletave për 
çdo ditë? 
•Ndihmojuni klientëve, që vijnë përsëri në 
zgjidhjen e problemeve. Merrni seriozisht të 
gjitha shqetësimet. 

12: Sugjerime dhe përkujtues për udhëzime 

Përshëndetja  e klientit 
Pyete veten: 
•A ofron privatësi vendi për takim? 
•A kam pamje miqësore dhe të relaksuar? 
•A shfaqi përkujdesje? 
Partneriteti 
•Në hapësirë ka dy ekspertë: klienti është 
ekspert për nevojat, situata dhe preferencat e 
veta, ndërsa ju jeni ekspert për metodat e 
planifikimit të familjes. 
Pjesëmarrja 
•Ftojeni klientin të merr pjesë, parashtroni 
pyetje dhe ndani bashkërisht me të 
shqetësimet dhe interesat e tij/saj.. 

Përkujtues të përgjithshëm për këshillim 
Marrja e vendimit  
• Ndihmoni klientit në hapat e marrjes së vendimit. Mund të 

ndihmohet për shqyrtim të këtyre hapave me klientin: 
1. Merrni parasysh nevojat dhe preferencat (përfshirë edhe 

mbrojtjen e dyfishtë) 
2. Diskutoni opsionet e metodës në frymën e nevojave dhe 

preferencave. 
- Nëse klienti e ka ndërmend një metodë, diskutoni nëse iu 

përshtatet nevojave dhe preferencave 
-  Nëse klienti nuk e ka ndërmend ndonjë metodë, ndihmoni 

atij/asaj të krahasojë metodat dhe të gjejë metodën, që i 
përshtatet më së shumti nevojave dhe preferencave të tij/saj. 
Ndihmoni klientit ta ngushtojë rrethin e opsioneve.  

3. Konfirmojeni metodën, kur të jetë gati klienti të përzgjedh atë.   
Fokusi në nevojat e klientit 
• Pyeteni veten:: 
– A jam duke dëgjuar me vëmendje dhe interes dhe a jam duke 

lënë kohë për pyetje? 
– Çka dëshiron klienti që unë të bëj? A jam i sigurt? 
– A jam duke i pranuar shqetësimet, vlerat dhe stilin e jetesës së 

klientit dhe nuk shpreh gjykim të padobishëm.  
• Inkurajojeni klientin të bisedojë. Informacionet e marra mund t’ua 

bëjnë me dije: 
– Nëse përzgjedhja e tij/saj iu përshtatet nevojave ose gjendjes së 

tij/saj  
– Nëse klienti e kupton drejt metodën.  
Dhënia e informacioneve 
• Përpilojeni informacionin sipas nevojave të klientit. Bisedoni për 

metodat, që i interesojnë ose iu përshtaten nevojave të tij. 
• Ekziston dallim ndërmjet informacioneve të nevojshme për 

zgjedhje të metodave dhe informacioneve për përdorim të tyre. 
Ruani detajet për përdorim të metodës, derisa klienti ta zgjedh 
atë. Pasi t’ia shpjegoni detajet lejoni klientët ta ndërrojë mendjen 
nëse dëshirojnë.  

Këshilla për t’i ndihmuar klientit në zgjedhjen e 
metodës 

• Ju mund t’iu ndihmoni individëve dhe çifteve të 
përjetojnë kënaqësi seksuale. Shumë klientë kanë 
shqetësime lidhur me jetën e tyre seksuale dhe 
mirëpriteni mundësinë për të ndarë me ta pyetjet dhe 
problemet në një ambient të sigurt. 

• Siguroni klientët në lidhje me privatësinë dhe 
besueshmërinë. Me rëndësi është që klienti t’u 
besojë juve dhe të ndjehet i lirë për të parashtruar 
pyetje ose për të diskutuar çështjet intime seksuale. 

• Bëhuni të vetëdijshëm për qëndrimet tuaja dhe kurrë 
mos e gjykoni klientin, kur të bisedoni për lidhjet 
seksuale. Në vend se të gjykojmë, mund t’i 
ndihmojmë për të bërë zgjedhje të drejtë seksuale. 

• Edhe ju edhe klienti juaj mund të ndjeheni të 
parehatshëm për të biseduar lidhur me seksin. 
Megjithatë me mbështetje të mirë, klientët do ta kenë 
më lehtë të shprehen, madje edhe më shumë sesa 
është pritur.  SH 
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• Biseda me klientin për çështjet dhe 
detaje seksuale mund të ndihmoj në 
drejtim të sjelljes së shëndetshme. 

• Kur bisedoni për mbrojtjen e dyfishtë nga 
shtatzënia dhe nga SST/HIV/SIDA, 
ndoshta do të duhet t’iu ndihmoni 
klientëve, t’i shqyrtojnë rreziqet e tyre. 
Mund të jetë e dobishme të diskutohet 
sjellja seksuale e klientit dhe ajo e 
partnerit(partnerëve) të tij/saj. Nëse 
klienti dëshiron të flasë për SST-të, jepni 
përgjigje të qarta dhe të besueshme. 

• Klientët, të cilët zgjedhin metoda për 
kontracepsion, duhet të informohen për 
mënyrën sesi mund të ndikojnë metodat 
ndaj lidhjeve të tyre seksuale.  

Biseda rreth seksit 



13:Mbështetje e grave që jetojnë në rrethana të dhunës 

 
• Ndihmoni të bëhen më të vetëdijshëm për dhunën kundër grave 

në mesin e personelit të klinikës dhe personelit për pranim të 
klientëve. 

• Realizoni kontakt me organizatat lokale, të cilat ofrojnë shërbime 
për dhunë në familje dhe gra të cilat kanë përjetuar sulm seksual. 

• Shfaqni afishe dhe fletë reklamuese, të cilat e gjykojnë dhunën. 
• Shfaqni informacione për mbështetjen e grupeve të grave 

BËHUNI MË TË VETËDIJSHËM për dhunë kundër grave 

• Gratë mund t’u tregojnë për dhunën në familje, ose ju mund të 
shihni njolla të pashpjegueshme ose lëndime tjera, të cilat bëjnë 
që të dyshoni për lëndime tjera, të cilat ju duken abuzive. 

• Ju duhet të ofroni mjedis mbështetës, në të cilin mund të 
diskutohet për abuzimin. 

• Mos parashtroni pyetje në prezencë të partnerit, pasi që kjo mund 
ta rrisë rrezikun e dhunës për disa gra. 

• Madje edhe nëse ndjeheni ta pakualifikuar për t’i ndihmuar grave, 
që jetojnë nën abuzim, ju megjithatë mund ta pranoni dhe të 
shfaqni dhembshuri për përvojën e femrës përkatëse: 

   “Nuk është faji yt.”, “Askush nuk meriton, që ndonjëherë ta 
godasin.”, “Kjo iu ndodh shumë grave.” 

• Nëse dyshoni se është fjala për abuzim, mund të parashtroni 
pyetje të drejtpërdrejta, duke shfaqur kujdes dhe duke mos e 
gjykuar, për shembull: 

   “A ju ka lënduar ose ju ka dëmtuar fizikisht në çfarëdo qoftë 
mënyrë partneri juaj ose ndonjë person tjetër i rëndësishëm për 
ju (siç është goditja, goditja me shqelm, djegia)?”, “A frikoheni 
nga partneri juaj?”, “A keni qenë ndonjëherë e detyruar të bëni 
marrëdhënie seksuale?”  

BËHUNI TË VETËDIJSHËM për shenjat 

• Siguroni privatësi dhe ruajtje të sekretit.  
• Ndihmoni ta vlerësojë situatën e tanishme: 
   “A jeni ju ose fëmijët të ekspozuar në rrezik të  
   drejtpërdrejtë?” A ndjeheni të sigurt të shkoni në  
   shtëpi?” 
• “A dëshironi ndihmë në lidhje me situatën në shtëpi?”  
• Ndihmoni asaj t’i identifikojë burimet e mbështetjes, 
    siç është familja dhe miqtë, grupet lokale të grave,  
    strehimoret dhe shërbimet lokale. Bëjani qartë me dije 
    se nuk është e vetme. 
• Ofroni asaj informacione dhe udhëzim për këshilla ligjore, sociale, ose shërbime 

tjera, që janë në dispozicion për gratë. Nëse ka nevojë jepni udhëzim për trajtim 
mjekësor. 

• Në veçanti për gratë, që jetojnë me dhunë seksuale, diskutoni kontracepsionin 
emergjent dhe udhëzoni për shërbime tjera adekuate. 

• Diskutoni për mundësinë e qasjes se profilaksës pas ekspozimit në HIV dhe/ose 
mjekim të SST-ve të dyshuara, në rast të dhunimit ose sulmit seksual. 

• Ftojeni të vijë, që të takoheni përsëri. 

VLERËSONI dhe OFRONI MBËSHTETJE për gratë që jetojnë në 
rrethana atë dhunës, ose JEPUNI UDHËZIM atyre nëse ka nevojë 

• Në dosjen mjekësore të klientit evidentoni çfarëdo qoftë lëndimi, pasi ai 
mund të jetë dëshmi për ankesë ligjore të më vonshme. 

• Dokumentoni detajet për çfarëdo qoftë lëndimi, përfshirë autorin e veprës 
(dëmit) dhe shkakun e lëndimit. 

DOKUMENTONI abuzimin në evidencën e klientes 
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