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Вовед за давателот на услуги 

Користење на прирачникот за одлучување при планирање на семејството за клиенти и даватели на услуги 

Вовед за давателот на услуги 

За овој прирачник 
• Со предниот дел, опфатен со табовите отстрана, им се помага на новите 

клиенти да одлучат за методот на планирање семејство и се одговара на 
различните потреби на клиентите што повторно ќе дојдат. Советувањето 
обично почнува со еден од страничните табови. 

• Делот за методите, со табови на долниот дел, дава информации за вас и за 
вашиот клиент, за секој метод за планирање семејство. Овие информации 
може да помогнат да се потврди изборот на клиентот и да му се помогне 
правилно да го користи методот. Секој дел за методите вклучува 
информации за тоа кој смее, а кој не смее да го користи методот, за нус-
појавите, за тоа како да се користи методот, кога да се започне и што да се 
запомни. 

• Делот со додатоци, последниот страничен таб, нуди повеќе помагала за 
советување што може да ги користите според потребите, како и референтни 
страници за теми од сексуалното и репродуктивното здравје. 

Овој флипчарт е инструмент за вас и вашиот клиент при советување за планирање на семејството. Со него може: 
• да им се помогне на клиентите да изберат и да користат метод за планирање што најмногу им одговара; 
• да ги добиете основните информации потребни за на вашите клиенти да им понудите висококвалитетна грижа 

при планирањето; 
• да ви се помогне најефективно да ги советувате вашите клиенти. 
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Принципи на овој „Прирачник за одлучување“ 
1. Клиентот ги носи одлуките. 
2. Давателот му помага на клиентот да ги разгледа 
    можностите и да донесе најповолни одлуки за себе. 
3. Секогаш кога е можно, се почитуваат желбите на клиентот. 
4. Давателот одговара на исказите, прашањата и потребите 
    на клиентот. 
5. Давателот го слуша клиентот со цел да донесе одлука како да  

постапи понатаму. 

• Таб за избирање метод: На новите клиенти може да им треба помош 
да изберат метод што најмногу одговара на нивните потреби. Овој таб 
ќе ви помогне да позборувате за тие потреби и да му помогнете на 
клиентот да направи здрав избор. 

• Таб за двојна заштита: Сите клиенти треба да размислат за двојната 
заштита - заштита од сексуално преносливи инфекции (СПИ), 
вклучувајќи и ХИВ/СИДА, и бременост. СПИ и ХИВ/СИДА се растечки 
проблем и сите клиенти треба да го разберат ризикот и да одлучат како 
да се заштитат. На почетокот, ризикот од СПИ може да се чини како 
тежок за дискусија, но всушност, повеќето клиенти ги поздравуваат 
таквите дискусии. Размислете како да ја претставите темата без да 
изразите неодобрување. 

• Таб за посебни потреби: Клиентите со посебни потреби опфаќаат 
помлади клиенти, постари клиенти, бремени/родилки, клиенти со 
претходен абортус, клиенти што живеат со ХИВ/СИДА и клиентки што 
сакаат да забременат. Овие клиенти може да имаат конкретни потреби 
при планирање на семејството или од посебни совети или советување. 

• Таб за клиенти што доаѓаат повторно: Клиентите што повторно 
доаѓаат во ординацијата може да имаат проблеми со својот метод, 
може да имаат прашања, или едноставно можеби им треба ново 
количество од производите. Овој таб може да ви помогне да се 
осврнете на нивните потреби. 

Помагање на клиенти со различни потреби 
Во предниот дел има различни табови за клиенти со различни 
потреби (видете го и графиконот подолу): 





Сликички за советување 
Mногу страници имаат мали сликички (симболи). Тие ќе ве потсетат 
на потребата од добро однесување при советувањето, коешто е 
особено важно во тој момент. Еве ги сликичките: 

Вовед за давателот на услуги 

Како да се употреби овој прирачник со клиентите 
• Прирачникот стои исправено, па вие и вашиот клиент може да 

ги гледате страниците на секој лист. Вашата страница ги 
прикажува истите зборови што ги гледа клиентот, но не и 
сликите. Наместо тоа, вашата страница има повеќе информации 
и сугестии за вас. 

• Ставете го прирачникот онаму каде 
што клиентот може лесно да го гледа. 
Обидете се да не го ставате 
флипчартот директно меѓу вас и 
клиентот. Може да го ставите на 
страница или на страницата на 
клиентот каде што и двајцата гледате.  

• Кажете му на клиентот за Прирачникот Објаснете дека тој ќе 
помогне при исполнување на неговите или нејзините потреби. 

• За секој клиент, започнете со Страницата за добредојде, 
којашто следи по овој вовед. Откако ќе го поздравите клиентот, 
вртите на следната страница. Овде го прашувате клиентот како 
може да помогнете. Неговиот одговор обично ќе ве одведе до 
еден од страничните табови. Потоа, овие страници може да ве 
одведат до табот со контрацептивни методи на долниот дел. 

• За користење на табовите, ставете го прстот на табот и 
лизнете го под страницата пред табот. Потоа превртете ги 
сите страници. Не кревајте ја страницата со табот на неа. 

• Секоја страница на клиентот му покажува важно прашање или 
тема. За правилно користење на овој прирачник обично ви се 
потребни одговорите или информациите на клиентот пред 
да одите на следната страница. Ова може да му го кажете на 
клиентот. Тогаш тој или таа ќе знаат дека нивното учество е 
важно. Дијаграмот подолу (страница iv) покажува како да се 
користат страниците за давателот на услуги. 
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Подготовка за користење на овој прирачник 
• Проучувањето на овој прирачник ќе ви помогне да се запознаете 

со тоа како функционира и кои информации ги има. Користењето 
на флипчартот ќе стане полесно со практика. 

• Ако ова е ваш личен примерок, можеби ќе сакате да пишувате во 
него додавајќи работи кои треба да ги кажете или други 
потсетници. 

• Овој водич ги опфаќа само главните точки. Кога разговарате со 
клиентите, може да додавате информации и да кажете повеќе за 
работата одговарајќи на потребите и интересите на клиентот. 

• Некои зборови и слики на страниците за клиентот може да не се 
применливи во вашата програма. Може да ги покриете или да ги 
пречкртате. На пример, можеби го немате секој метод за 
планирање на семејството што е илустриран. 

• Може и треба да користите свои зборови. Општо, текстот не е 
наменет да му се чита на клиентот. Откако ќе се запознаете со 
водичот, само еден поглед ќе ве потсети на клучните информации 
и на следните чекори. Не обидувајте се да ги читате ситните 
букви додека советувате. 

• Меѓутоа, можеби ќе сакате наглас да прочитате и 
дапоразговарате за некои клучни точки на страниците за 
клиентот. Ако клиентот не може добро да чита, можеби ќе треба 
да прочитате повеќе. Покажувајте на сликите ако тоа е од помош. 

Слушајте 
внимателно 

Понудете 
поддршка 

Дали клиентот 
има прашања 

Проверете дали  
сте разбрале 



Како да се користат страниците за давателот на услуги 

                             Другата страна од оваа страница е првата страница за клиентот. 
Mолиме свртете ја следната  
страница за Добредојдовте 

Icon: Reminder of 
good counselling 
practice. 

Информации за 
давателот (сини 
рамки): Предложени 
прашања, фрази, 
постапки, 
информации 
за понатамошно 
упатување 

“Предложени 
зборови што 
може да ги 
употребите.” 

 Погледнете овде 
за следниот чекор 
врз основа на 
исказите на клиентот. 

 Погледнете 
овде за 
потсетување на 
главната точка сега. 

 Погледнете 
овде. Позборувајте 
за овие точки ако е 
потребно. 
Сините рамки десно 
имаат повеќе 
информации и 
сугестии. 

Сликичка на клиент што одлучува: 
Оваа сликичка ве потсетува дека 
клиентот треба да одлучи или да каже 
што претпочита пред да продолжите. 

Нумерирање на страниците: 
Сите делови со табови се посебно 
нумерирани, со буква или букви за 
означување на делот. На пр., Т3 е дел за 
таблети, страница 3. 

iv 

Покажува во кој дел за методи се наоѓате. 

↓ 



Добредојдовте 
Со помош на овој флипчарт 

можеме да Ви помогнеме: 

• Да изберете и да користите метод 

• Да ги решите проблемите 

• Да добиете точни информации 

Ве молам кажете ми за: 
• Себе 
• Вашите потреби 
• Прашања што ги имате 

Ви гарантираме приватност 
и доверливост 



Добредојдовте 
• Поздравете го клиентот со топлина и почит. 
• Заблагодарете му на клиентот за доаѓањето. 

• Покажете на овој флипчарт. Објаснете дека ќе ви 
помогне вам и на клиентот. 

• Поканете го клиентот да зборува и  
поставувајте прашања. 

• Појаснете дека сакате да слушате. 

• Објаснете дека клиентот треба отворено  
да зборува за да може да му помогнете. 

 

Кога клиентот е комотен и подготвен да зборува,  
одете на следната страница. 

 

Следен 
чекор: 

Со помош на овој флипчарт, можеме 
да Ви помогнеме:: 

• Да изберете и да користите метод 

• Да ги решите проблемите 

• Да добиете точни информации 

Ве молам кажете ми за: 
• Себе 
• Вашите потреби 
• Прашања што ги имате 

• Дали просторијата е сигурна и изолирана? 
• Објаснете дека средбата ќе биде доверлива: 
• „Она што ќе го кажете нема да им биде пренесено 

на други“. 

Ви гарантираме приватност 
и доверливост  

Д1 

 



Како можам да Ви помогнам денес? 

• Користите ли метод за планирање на семејството 
во моментов? 

• Избирате метод? 

• Прашање или проблем со методот? 

• Загриженост за сексуално преносливи инфекции 
(СПИ) или ХИВ/СИДА? 

• Загриженост дека можеби сте бремена? 

• Други потреби?  



• Користите ли метод за планирање на семејството во моментов?  
Одете на модриот таб Клиент што доаѓа повторно (стр. КДП1). Изберете го 

следниот 
чекор врз 
основа на 
целта на 
клиентот: 

• Нов клиент избира метод? 
Одете на зелениот таб Избирање метод (стр. ИМ1). 

Како можам да Ви помогнам денес? 

• Загриженост за сексуално преносливи инфекции (СПИ) или 
ХИВ/СИДА? 

Одете на розовиот таб Двојна заштита (стр. ДЗ1). 

• Прашање или проблем за методот? 
Одете на модриот таб Клиент што доаѓа повторно (стр. КДП1) или на конкретен  

таб за метод подолу.. 

• Клиенти со посебни потреби. На некои клиенти можеби им требаат 
посебни совети или имаат посебна загриженост. Одете на светлосиниот 
таб (стр. ПП1) за: 

   - Помлади клиенти 
   - Постари клиенти   
   - Бремени/леунки 
   - Клиентки по абортус 
   - Клиенти што живеат со ХИВ/СИДА 
   - Клиентки што сакаат да забременат 

• Можеби сте бремена? Понудете совет и поддршка, направете тест за бременост ако треба 
и позборувајте за опциите. За ургентна контрацепција, одете на табот ИК. 

Прво одговорете на потребите на клиентот.  
Кога клиентот ќе ја каже причината за доаѓањето, одете на некој таб. 

• Други потреби? Понудете совет и поддршка. Дадете 
упат ако треба. Додатоците може да помогнат кај други 
. Следен 

чекор:  

Д2 



Имате ли метод на ум? 

Ако имате, да позборуваме дали Ви одговара 

• Што Ви се допаѓа кај него?  
• Што сте слушнале за него? 

• Ако немате, можеме да најдеме правилен метод   
  за  Вас 

Важно за  
избирање метод: 

Ви треба ли заштита од 
сексуално преносливи 
инфекции (СПИ) или 

ХИВ/СИДА?  



   Имате ли метод на ум? 
Избирање 

метод: 
Meтод на ум 

Следен чекор: 

Ако имате, да позборуваме дали Ви 
одговара Проверете дали клиентот го разбира методот: 

• Што знае клиентот за методот и дали му требаат  
повеќе информации. 

• Ако одговорите на клиентот сугерираат недоразбирање 
  или неточни информации, разговарајте и разјаснете. 
• Поставете прашања за да видите дали методот му 
  одговара на клиентот 
На пример: 
„Дали сигурно се сеќавате да земете 
таблета секој ден?“ 
„Би можеле ли да дојдете за инјекции?” 

• Објаснете дека секој треба да ја разгледа можноста за 
заштита од бременост и СПИ како што е ХИВ/СИДА. 

• Поттикнете го клиентот отворено да зборува за својата 
ситуација, врска(и) и сексуално однесување. 

  Ако на клиентот му треба заштита или е 
  несигурен, одете на табот Двојна заштита 

Проверете дали клиентот сака да дознае за другите 
методи. 

За заштита од ХИВ/СИДА 
oдете на табот Двојна 

заштита. 

 
Важно за  

избирање метод: 

Ви треба ли заштита од 
сексуално преносливи 
инфекции  (СПИ) или 

ХИВ/СИДА? 

 

Ако нема метод на ум или ако методот не 
му одговара на клиентот, одете на 

следната стр. 

За подетален разговор околу методот, 
одете на табот со методот. 

• Што Ви се допаѓа кај него? 
• Што сте слушнале за него? 

Ако немате, можеме да најдеме 
правилен метод за Вас 
(Одете на следната страница) 

Оваа страница е за клиент што има метод на ум, за 
дали методот одговара на потребите и ситуацијата  

ИМ 
1 

 
 



Немате метод на ум? Да поразговараме: 
• Вашите искуства со планирање на 

семејството 

• Што сте слушнале за методи за 
планирање семејство 

• Вашите планови за деца 

• Заштита од сексуално преносливи 
инфекции (СПИ) или ХИВ/СИДА 

• Ставови на Вашиот партнер или 
семејството 

• Други потреби и интереси 

Може да најдете 
правилен метод за себе 

Сега да позборуваме 
како методот може да 

ги исполни Вашите 
потреби  



           Може да најдете правилен метод за себе  

Немате метод на ум?  
Да поразговараме: 

• Вашите искуства со планирање 
насемејството 

• Што сте слушнале за методитеза 
планирање семејство? 

• Вашите планови за деца 

• Заштита од сексуално преносливи 
инфекции (СПИ) или ХИВ/СИДА 

• Ставови на Вашиот партнер или 
семејството 

• Други потреби и интереси 
Следен чекор: 

Одете на следната страница за да поразговарате околу методите 
погодни за клиентот. 

Помагање на клиент без метод на ум да донесе одлука: 
• Употребете ја оваа страница за да му помогнете на 
клиентот да размисли за својата ситуација и живот и за 
она што се чини најважно кај методот. 
• Разговор за некои теми лево може да му помогне на 

клиентот да согледа разни методи. Може да кажете: 
„Еве некои работи што треба да се согледаат при 

избирање метод на планирање семејство“. 
„Што Ви е најважно Вам?“ 
„Изборот е Ваш. Сакам да бидете задоволни со изборот“. 

Избирање 
метод: 
НЕМА 

метод на ум 

• Објаснете дека секој треба да ја разгледа можноста за 
заштита од бременост и СПИ како што е ХИВ/СИДА. 

• Поттикнете го клиентот отворено да зборува за својата 
ситуација, врска(и) и сексуално однесување. 

  Ако на клиентот му треба заштита или е несигурен, 
одете на табот Двојна заштита. 

• Може да помогне табот Посебни потреби или 
додатоците 

ИМ 
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Најефективни и 
нема ништо за памтење. 

Eфективни, но мора 
внимателно да се користат. 

Помалку нус-појави: 

 
Многу ефективни, но 
мора внимателно да 

се користат. 
 

Повеќе нус-појави: 

Таблети Инјектирачки 
средства 

 
Методи 

засновани на 
плодни денови 

 

Вагинални 
 методи 

Машки и 
женски 
кондом 

ВАЖНО! 
Само  
кондомите 
заштитуваат  
и  од забременување 
и од СПИ/ХИВ/СИДА  

Помалку нус- 
појави, трајни: 

Повеќе нус-појави: 

Импланти 

ИУВ 

Помалку нус-појави: 

ЛАМ  

Женска 
стерилизација  

 
Вазектомија 

Споредување на методите 



Споредување на методите Избирање 
метод 

Следен чекор: 

• Употребете ја оваа страница за да му помогнете на клиентот да ги 
спореди методите и да го стесни изборот. 

 
Ако на клиентот му е тешко да избере: 
• Дознајте што му треба на клиентот: Да разговара со партнерот? 
  Повеќе информации? Да зборува со корисник? Уште да размисли? 
• Објаснете им на клиентите дека може да испробаат метод неколку недели или месеци за 

да видат дали им се допаѓа (освен стерилизација, вазектомија и импланти). 
 

 
За подетален разговор околу 
методот, одете на табот со 

методот. 

За повеќе информации околу споредување 
на методите, види додатоци 2 и 3. 

Важни согледувања: 
Eфективност: Зависи од тоа колку клиентот треба да прави или да памти. 

Најефективните методи на бараат повторени дејствија. Може да 
прашате: 

   „Колку Ви е важно да не забремените сега?“ 
  „Мислите ли дека можете да користите метод што бара повторени 

дејствија (како што се земање таблети или инјекции?)“ 
• Нус-појави: Нус-појавите на хормонските методи (таблети,  

инјекции и импланти) на почетокот се вообичаени, но може  
да исчезнат по неколку месеци. Спиралата им пречи на  
некои жени. Разговарајте како би се чувствувал клиентот,  
на пр.: „Како би се чувствувале ако методов Ви го измени циклусот?“ 

• Трајни, долгорочни или краткорочни: Стерилизацијата и вазектомијата 
се трајни. Спиралата и имплантите може да стојат многу години.  

•  Заштита од ХИВ/СИДА и други СПИ: Кондомот е единствениот метод 
што штити од СПИ. За помош на клиентот да ги согледа опциите и 
ризикот, одете на следната страница. 

 
За заштита од СПИ/ХИВ/ 
СИДА, одете на следната 

страница. 
 

ИМ 
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             Други 
           безбедни 
          форми на 

           интимност 
 
 

     Било кој метод за 
планирање семејство 

 
СО 

Незаразен 
партнер 

Кондоми 
и 

друг метод за 
планирање семејство 

 
И 

На пример:: 

Кондоми 

Maшки 
кондоми  

 

Женски 
кондоми или 

Некои други опции: 

Oпции за планирање на семејството:: 

И за дополнителна 
заштита од СПИ/ 
ХИВ/СИДА... 
 
Намалување 
на бројот на 
сексуални 
партнери: 
еден незаразен 
партнер е најбезбеден 
 

   

  
     

Одлагање 
или 

избегнување 
секс 

 Начини на избегнување бременост и спи/хив/сида Може да 
одлучите 



∗ Што е тоа „незаразен   
    партнер“? 
Клиентите мора да согледаат 
дали нивниот партнер може да 
има СПИ или ХИВ. Одете на 
следната страница. 

За која опција би сакал клиентот уште да разговара? 

 
 Начини на избегнување 

бременост и спи/хив/сида 
 Воведете ја темата за СПИ и ХИВ/СИДА внимателно, но искрено: 

• „Бидејќи СПИ и ХИВ/СИДА се растечки проблем, сите треба да избереме 
начини да се заштитиме себеси и своите семејства“. 
• Ако треба, објаснете за ХИВ/СИДА и СПИ (види Додаток 8), заедно со 

можните последици (како болка, неплодност, болест опасна по живот). 
• „Без оглед дали размислува за тоа или не, секој или ризикува или се 

заштитува. Сакам да ви помогнам да направите здрав избор“. 

Ако на клиентот му треба помош да го согледа  

ризикот, одете на следната страница. 

Двојна 
заштита 

 

Следен чекор: 

ДЗ 
1 

Објаснете ги опциите за двојна заштита: 
Кондомите може да бидат многу ефективни за планирање на семејството - 
кога се користат доследно и правилно, а се единствениот метод што штити 
и од СПИ/ХИВ/СИДА. 

Користењето кондоми и друг метод на планирање нуди поголема заштита 
од бременост отколку само кондомите. 

 Може да се користи  кој било метод ако Вие и Вашиот партнер сте незаразени. 

 Постои сексуална интимност што може да биде задоволувачка, а, сепак, да не се шират 
СТИ или ХИВ. За најдобра заштита, не треба да има контакт со спермата или вагиналниот 
секрет на партнерот. Избегнувајте незаштитен анален и орален секс. 

 Одлагање или избегнување сексуална активност (aпстиненција) може да биде добар избор 
за некои адолесценти или полнолетни што не се во брак. 

  Ако клиентот ја избере опцијата 4 или 5, советувајте дека е потребна заштита ако 
тој/таа одлучат да имаат секс. „Секогаш имајте кондоми, доколку ви притребаат“. 
 

За користење кондоми, одете на сега 
одете на табот кондоми 

 

За разговор околу друг метод 

сега, одете на соодветниот таб 

 

∗ 

 
  

 



 
• Некои ситуации се поризични од други — како што е имање повеќе  

од еден сексуален партнер 

• Често, може да не знаете дали Вие или Вашиот партнер имате  
СПИ или ХИВ 

• Лице со ХИВ може да изгледа и да се чувствува здраво 

• Ако не сте сигурни за инфекцијата, има тестови 

         За МАЖ             За ЖЕНА  

Да го разгледаме Вашиот ризик 

• Болка или печење кога 
уринирате? 

 

• Ранички во или околу вагината? 

• Oтворени 
ранички околу 
гениталиите? 

• Исцедок од  
пенисот? 

Некои СПИ имаат знаци и симптоми: 

• Болка во долниот  
дел од стомакот? 

Сакате ли 
да се 

тестирате 
за ХИВ?  



      Да го разгледаме Вашиот ризик 
• Може да им кажете на клиентите кои ситуации се ризични. Потоа, замолете ги 

да размислат за своите сексуални врски за да се процени ризикот. Понудете 
разговор.(Види Додаток 12 за разговор околу секс.) 

Ризичните ситуации се: 
• Секс со повеќе од еден партнер без постојано користење кондоми. 
• Секс со партнер кој можеби има секс со други. 
• Секс за пари, храна или како форма на исплата. 
• Секс со нов партнер кој не користи секогаш кондоми. 
• Сопруг којшто деловно патува и повремено се враќа. 
• Живеење во подрачје каде се раширени ХИВ и други СПИ. 
• Aдолесцентите може да се во повисок ризик. 

• Некои ситуации се поризични од други — 
како што е имање повеќе од еден сексуален 
партнер 

Некои СПИ имаат знаци и симптоми: 
За ЖЕНА 
• Болка во долниот дел од стомакот? 
• Ранички во или околу вагината? 
За МАЖ 
• Исцедок од пенисот? 
• Болка или печење кога уринирате? 
• Oтворени ранички околу гениталиите? 

Двојна 
заштита 

• Често, може да не знаете дали Вие или 
Вашиот партнер имате СПИ или ХИВ 

Дијагностицирање на СПИ: 
• Кај жените, многу СПИ не предизвикуваат очигледни знаци или 

симптоми (како наведените лево). 
• Некои очигледни знаци околу гениталиите може да не се 

предизвикани од СПИ. Aбнормалниот вагинален секрет и чешањето 
често се должат на инфекции кои не се сексуално преносливи. 

• Ако клиентот се сомнева дека тој/таа или партнерот имаат СПИ: 
дијагностицирајте и лекувајте, или дадете упат. 

ХИВ-тестирање и советување: 
• Mногумина не знаат дали се заразени со ХИВ. Тестирањето на крвта 
е единствениот сигурен начин да се дознае. Брзите ХИВ-тестови се 
евтини, лесни и сигурни. Позитивните резултати треба да се 
потврдат пред да се даде дијагноза или да се советува клиентот. 
• Ако клиентот сака ХИВ-тест, тестирајте или дајте упат за тест. и советување. 
Види Додаток 8 за повеќе инфор. околу ХИВ-тестирање и советување. 

• Лице со ХИВ може да изгледа и да се 
чувствува здраво 

• Ако не сте сигурни за инфекцијата,  
има тестови 

Ако клиентот сака да се тестира за 
ХИВ, советувајте или дајте упат 

 

  Кога клиентот ќе го разбере ризикот од СПИ 
и изборот за двојна заштита, одете на 

следната страница. 

Следен чекор: 

ДЗ 
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Може да изберете како да се заштитите   

Ве молам размислете за: 
• Она што најмногу ви одговара за планирање на 

семејството и заштита од СПИ/ХИВ/СИДА? 

• Ќе се согласи ли Вашиот партнер? 

• Што ако не можете да опстоите на првичниот избор? 

 

 
 

 
 
 

      
или и 

   

  



Може да изберете како 
да се заштитите 

Следен чекор: 

Двојна 
заштита 

 

• На пр., ако клиентот избере кондоми, може ли двојката да се 
воздржи доколку им снема кондоми? 

•  Помогнете му на клиентот да разгледа кои од 5-те опции ќе 
функционираат најдобро за него/неа. 

•  Објаснете дека е многу важно клиентите да разговараат за двојната 
заштита и за одлуките околу планирањето семејство со својот 
партнер. 

• „Може ли за ова да разговарате со партнерот?“ 
• „Што ќе правите ако партнерот не се согласи?“ 
   Додаток 9 има совети за помош на клиентите при разговор со 

партнерите. 
• Поканете го клиентот да го доведе партнерот за да поразговарате 

околу опциите и изборот. 
• За клиент со метод на ум, поразговарајте за тоа како изборот на 

двојна заштита би функционирал со методот: 
   На пр.,„Спиралата нема да ве заштити од СПИ или ХИВ/СИДА 
  Дали Вашиот партнер ќе сака да користи кондоми? Или, дали Вие и 

Вашиот партнер ќе си останете верни?“ 

•  Ќе се согласи ли партнерот? 

• Што ако не можете да опстоите на 
првичниот избор? 

Ве молам размислете за: 

• Она што најмногу Ви одговара за планирање 
на семејството и заштита од 
СПИ/ХИВ/СИДА? 

За разговор околу употреба на 
кондоми сега, одете на табот за кондоми. 

За разговор околу друг метод сега, одете на 
соодветниот таб ДЗ 
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Клиенти со посебни потреби  

Следен чекор: 

• Бремена/леунка ........................................одете на стр. ПП4 

• Клиентка по абортус...…………………….одете на стр. ПП5 

•  Постар клиент…..…………………….........одете на стр. ПП3 

Овие страници им помагаат на клиентите на кои им треба посебно советување или совет..  
 

Посебни 

потреби 

• Kлиент што живее со ХИВ/СИДА..….......одете на стр. ПП6 

Одете на соодветната страница во овој дел. 

•  Помлад клиент…......................................одете на следната страница (стр. ПП2) 

ПП 
1 

• Клиентка што сака да забремени......…..одете на стр. ПП7  
 

   



Како можам да Ви помогнам?  

Сакате за нешто да поразговараме?  
На пример:  

• Дали ќе дознаат родителите или 
партнерот? 

• Потребна Ви е контрацепција? 

• Загриженост околу ХИВ/СИДА? 

• Проблеми со партнерот? 

• Бременост? 

• За сексот? 

• За телото? 
Овде сте секогаш 

добредојден(а)  



Сакате за нешто да поразговараме?  

На пример:  

• Дали ќе дознаат родителите  
или партнерот? 

• Потребна Ви е контрацепција? 

• Загриженост околу ХИВ/СИДА? 

• Проблеми со партнерот? 

• Бременост? 

• За сексот? 

• За телото? 

Помладите клиенти може да се во ризик од СПИ/ХИВ-инфекција: 
• Објаснете за СИДА, СПИ и ризиците, и поттикнете постојана и правилна УПОТРЕБА НА КОНДОМИ. 
• Разговарајте за други начини на заштита (види таб Двојна заштита): 
  - aпстиненција (заедно со избегнување или одлагање на сексот до поголема возраст или 
    подготвеност); 
  - други безбедни форми на интимност. 

Како можам да помогнам? 

За итна контрацепција oдете 
на табот ИК. За заштита од СПИ и ХИВ/СИДА 

oдете на табот Двојна заштита. 

За планирање семејство oдете на табот 
Избирање метод или Клиент што доаѓа 

повторно. 

Следен чекор: 

Посебни потреби: 

Помлад клиент 

ПП 
2 

Планирање семејство за помлади клиенти: 
• Здрав адолесцент може безбедно да користи  каков било метод. 
• Заштитата од бременост И СПИ/ХИВ може да е важна (види подолу). 
• Стерилизацијата и вазектомијата обично не се погодни бидејќи се трајни. 
• Методи базирани на плодни денови се непогодни ако циклусите се нередовни. 
• Густината на коските благо се намалува за време на користење DMPA, но пак расте 
  по прекинувањето. Не е познато дали ова води до поголем ризик од фрактури. 
• Дали на клиентот му треба ургентна контрацепција? Ако да, одете на табот ИК. 

Други теми за дискусија: 
• Дали клиентот може да разговара со партнерот? Советувајте со Додаток 9. 
• Може ли клиентката да е бремена без да знае? Побарајте знаци или компликации. 
• Помладите клиенти може малку да знаат за телото, бременоста, планирањето 
  семејство и СПИ/ХИВ/СИДА. Додатоците се помош при советувањето. 

Важни точки што треба да се запомнат при советување адолесценти: 
• Сите помлади клиенти (во брак или не, мажи или жени) 
  имаат право на информации и услуги за планирање на семејството. 
• Обезбедете приватност и доверливост: 
  „Без Ваша дозвола, никој друг нема да знае дека сте биле овде“.. 
• Кажете му на клиентот дека умеете да разговарате за непријатни или тешки 
  теми, и поттикнете го отворено да зборува. 



Планирање на семејството за постари жени  

Важно да се земе предвид: 

• Бременоста е можна до самата менопауза 

• Здрави постари жени безбедно може да 
користат каков било метод 

• Кога да се престане со употреба на методи 
за контрацепција 

• Мора да продолжите да се штитите од 
СПИ и ХИВ/СИДА Би сакале ли да 

позборуваме за 
менопаузата?  



              Планирање на семејството за постари жени  

Важно да се земе предвид: 
• Бременоста кај постарите жени носи поголем ризик за нив и за плодот. 

• Спиралата може да се остави до по менопаузата. Tаа треба да се отстрани барем 
1 година по последната менструација. 

• Хормонските методи (таблети, инјекции, импланти) влијаат врз крвавењето. Може 
да биде тешко да се дознае дали жената влегла во менопауза. По прекинот на 
хормонскиот метод, таа може да користи кондоми 1 година. Ако нема циклуси во тоа 
време, веќе не ѝ треба контрацепција. 

Сите методи се безбедни за здрави постари жени, но: 
• Постарите жени со ризик од срцева болест (со висок крвен притисок, 
  со дијабетес или кои пушат) не треба да користат таблети или 
  месечни инјекции. Помогнете им да изберат друг метод. 
• Корисниците на методот базиран на плодни денови треба да се 
  префрлат на друг метод со приближување кон менопаузата. Нивните 
  нередовни циклуси може да ја отежнат употребата на тој метод. 
• Ако постара жена веќе има проблеми со обилни крвавења, 
  употребата на спирала може уште повеќе да ги зголеми. 
• Женската стерилизација или вазектомијата можеби се добар избор 
  за постари двојки кои не сакаат повеќе деца. 
• Густината на коските благо опаѓа за време на употреба на DMPA, но 
  повторно се зголемува по прекинувањето. Не е познато дали ова 
  води до поголем ризик од фрактури. 

•  Мора да продолжите да се штитите 
од СПИ и ХИВ/СИДА 

•  За совети околу менопаузата, види Додаток 11. 

• Сексуално активните постари жени може, сепак, да бидат во ризик од СПИ или ХИВ, 
дури иако не им треба контрацепција. Види таб Двојна заштита. 

• Бременоста е можна до самата 
менопауза 

• Здрави постари жени безбедно 
може да користа каков било метод 

• Кога да се престане со употреба на 
методи за планирање 

Нов клиент или менување 
на методот: oдете на табот 

Избирање метод. 

Запира со планирање на 
семејството? Организирајте 

отстранување на спиралата или 
на имплантот доколку е тоа 

потребно. 

Продолжува со методот? 
Одете на табот Клиент што доаѓа 

повторно, или поканете ја  да дојде 
повторно кога сака. 

Следен чекор: 

Посебни потреби: 

Постари клиенти 

Би сакале ли да позборуваме за 
менопаузата?  

ПП3 



Планирање на семејството по породување  

Да ја планираме иднината 
 
• Сега сте бремена? 

Може да размислите за методи за 
планирање СЕГА 

 
• Скоро сте се породиле? 

Доите ли?  



• Објаснете дека ако таа не дои ексклузивно (или речиси ексклузивно), може пак 
да забремени 4 недели по породувањето. 

• Прашајте ја за плановите за уште деца. Одете на стр. ПП7 за да разговарате 
околу растојанието меѓу децата. 

Поттикнете ја да размисли за планирање на семејството во бременоста. 
•  Ако сака женска стерилизација веднаш по породувањето, треба дапланира 

породување во болница. Непосредната стерилизација мора дасе направи во 
рок од 7 дена. Инаку, мора да чека 6 недели. 

•  Ако сака да ѝ се вметне спирала веднаш по породувањето, треба да планира 
породување во болница. Непосредната апликација мора да се направи во 
рок од 48 часа. Инаку, мора да чека 4 недели. 

•  Ако е во ризик од СПИ/ХИВ/СИДА, треба да користи кондоми во бременоста. 

          Планирање на семејството по породување 

За информации околу ЛАМ, одете на 
табот со методот. За други методи на планирање, одете на 

Избирање метод или на табот со методот. 

Ако дои: 
• Објаснете дека ако дои ексклузивно (или речиси ексклузивно) во првите 6 

месеци по породувањето, тоа ја штити од бременост (доколку нема циклус) 
(види таб за ЛАМ-метод). Ексклузивното доење, исто така, е најдобро за 
здравјето на бебето. 

• Кажете ѝ за другите методи, доколку прекине со ЛАМ или сака дополнителна 
заштита. 

• Други добри методи за време на доење се нехормонски методи како што се 
кондоми, спирала, вазектомија, стерилизација. Средствата кои содржат само 
прогестоген може да се користат за време на доење (мини таблета, инјекции со 
продолжено дејство, импланти). Види графикон во Додаток 7 за методи по 
породување. 

Ако не дои:Види графикон во Додаток 7 за започнување методи по породување. Следен чекор: 

За клиентки во текот на бременоста, 

договорете следна посета по 

породувањето. 

Посебни потреби: 

Бремена/леунка 

• Да ја планираме 
иднината 

•  Сега сте бремена? 
Може да размислите  
за методи за планирање СЕГА 

• Скоро сте се породиле? 
Доите ли?  

ПП 
4 



Планирање на семејството по абортус  

Да позборуваме за Вашите потреби: 

•  Набргу можете пак да забремените 
 
•  Можам да Ви помогнам да изберете  

и да користите метод 
 
•  Сега се безбеднисите методи за 

планирање семејство ако немате 
инфекција 



Понудете поддршка на жените кои неодамна абортирале. 
•  Може да им треба посебно советување и совети. 

•  Поттикнете ја жената отворено да зборува. 

•  Ако нејзината приказна наговестува други проблеми од здравствена или социјална природа, како 
сексуално или друго насилство, понудете помош или дадете упат за лекување. Види Додаток 13. 

• Објаснете дека може да забремени по 2 недели од абортусот.  

•  Ако нема компликации или инфекции по абортусот, може безбедно да користи каков било метод на 
планирање. Сите методи може да ги започне веднаш по абортусот, ако нема инфекција и ако не 
користи дијафрагма (види подолу). 

•  Разговарајте за нејзините искуства со контрацепцијата. 

•  За методите базирани на плодни денови, дадете посебни совети за правилно користење. Треба да се 
воздржува или да користи друг метод 3 месеци пред да го употреби стандардниот метод на плодни 
денови. 

•  Објаснете за ургентна контрацепција (види таб ИК). Понудете дома да понесе контрацептивни 
таблети за итни ситуации во случај да ѝ затребаат понатаму. 

         Планирање на семејството по абортус 

Доколку постои сомневање или очигледна инфекција: 

• Лекувајте ја инфекцијата или издадете упат за лекување. 

• Советувајте да избегнува односи додека инфекцијата не се исклучи или излечи. 

• Одложете женска стерилизација и вметнување спирала додека инфекцијата не се исклучи 
или излечи. Понудете други методи во меѓувреме. 

Следен чекор: 

По абортус во вториот триместар: 
•  За женска стерилизација и спирала, на давателот му треба посебна обука поради 

променетата големина на матката и положбата на јајцеводите. 

• Одложете ставање дијафрагма за 6 недели. Сега понудете други методи. 

За заштита од СПИ и ХИВ/СИДА oдете на 
табот Двојна заштита. 

За планирање на семејството oдете на 
Избирање метод или на табот со методот. 

Посебни 
потреби: 
клиентка по 
абортус 

• Набргу можете 
повторно да 
забремените 

•  Можам да Ви помогнам 
да изберете и да 
користите метод 

•  Сега се безбедни сите 
методи на планирање 
ако немате инфекција 

ПП 
5 

Да позборуваме за Вашите 
потреби: 



Клиенти што живеат со ХИВ/СИДА  

•  Потребна Ви е понатамошна заштита од 
СПИ и ХИВ/СИДА 

 

 

•  Бременоста може да биде ризична за Вас 
и за детето 

 

 

•  Може да најдете метод за планирање што 
е правилен за Вас Советувајте  



Советувајте за ефективни методи за планирање (види графикон во Додаток 
3), заедно со употреба на кондоми заради двојна заштита (види погоре). 
Некои методи не се соодветни за жена што живее со ХИВ/СИДА: 
• Жената без лекувана СИДА не смее да користи спирала. Но, ако има ХИВ 
(но, не и СИДА) или успешно лекувана СИДА, таа може да користи спирала. 
• Методите базирани на  плодни денови може да бидат тешки за употреба ако жената 
има СИДА или зема антиретровирусни лекови, поради промените во 
менструалниот циклус и повисоките телесни температури. 
• Скорешно породување? ХИВ може да се пренесе кај бебето преку млекото. 
За да видите дали може да се користи ЛАМ, одете на табот ЛАМ, стр. 2. 
• Земате рифампицин за туберкулоза? Обично не смеете да користите 
таблети, месечни инјекции или импланти. 
• Не треба да користите спермициди или дијафрагма со спермициди. 

• Бременоста може да носи големи здравствени ризици за ХИВ-позитивните 
жени и нивните бебиња. Види стр. ПП7 за советување на жените кои сакаат да  

   имаат деца. 
•  Ризиците се: пренесување на ХИВ на бебето (за време на бременоста, 

породувањето или  доењето), пометнување, aнемија, слабеење, предвремено 
породување, мртвородено, мала родилна тежина и други компликации. 

•  Упатете ја жената на програма за превенција и лекување на ХИВ, ако е достапна 
за неа и за детето. 

     Клиенти што живеат со ХИВ/СИДА 

Следен чекор: 

•  ХИВ-позитивните клиенти имаат потреба од понатамошна заштита 
    од други СПИ и од реинфекција со ХИВ. 
•  Правилната и доследна употреба на кондом, сам или во комбинација со друг метод, 

штити од бременост и инфекција. Види таб Двојна заштита и таб за кондоми за советување 
околу правилна и доследна употреба на кондоми. 

За планирање на семејството oдете на 
Избирање метод или на табот со 
методот. 

Посебни потреби: 
Клиент што 
живее со ХИВ/ 
СИДА 

• Бременоста може да биде ризична 
за Вас и за детето 

• Може да најдете метод за 
планирање што е правилен за 
Вас 

• Потребна Ви е понатамошна 
заштита од СПИ и ХИВ/СИДА 

ПП 
6 

За заштита од СПИ и ХИВ/ СИДА oдете на 
табот Двојна заштита. 

За лекување од ХИВ дадете упат, ако 
е можно  



Сакате ли да забремените? 

•  Распоредувањето на бременостите на 
растојание од 2 до 3 години е поздраво за Вас 
и за Вашето дете 

 
• Ако имате проблеми да забремените,  

можеме да Ви понудиме совет и поддршка 
 
• За жените што живеат со ХИВ,  

можеме да понудиме совет и поддршка  



• Како и другите жени, некои жени со ХИВ сакаат да имаат деца. Понудете им советување. 
Поддржете ги и почитувајте ја нивната желба, но објаснете дека тоа носи ризици за нив 
и за бебето (види стр. ПП6). Исто така, може да биде потешко да забременат ако живеат 
со ХИВ. 

• Поразговарајте и за потребата да се испланира лекувањето и грижата за  
клиентката и семејството ако таа или други членови се разболат. 

• Ризикот од пренесување ХИВ на бебето може да се намали со: земање соодветни 
антиретровирусни лекови за избегнување на вертикалниот пренос од мајка на дете; 
избирање царски рез (ако може); избирање безбеден начин за исхрана на бебето (види 
таб ЛАМ, стр. Л2); и со користење кондоми во бременоста за да се избегне реинфекција 
со ХИВ и други СПИ. 

Упатете ја во центар за ХИВ заради процена на потребите од лекување,ако е можно. 

•  Некои двојки може да имаат проблеми со зачнувањето. Објаснете дека ова е 
вообичаено, особено меѓу постарите двојки. 

•  Ако клиентот се сомнева дека има СПИ сега: дијагностицирајте и лекувајте, или упатете. 
Многу случаи на неплодност се предизвикани од минати СПИ 

•  Советувајте ја двојката да се обидува да зачне барем 1 година пред да понудите 
советување или лекување за неплодност. Tие треба редовно да имаат сексуални односи 
за да ги зголемат шансите. 

•  Види Додаток 11б за совети при неплодност. 

           Сакате ли да забремените? 

Следен чекор: 

• Разговарајте за соодветни опции со жените кои сакаат да ги распоредат бременостите. 
Одете на табот Избирање метод. 

• Објаснете дека жената може да забремени наскоро по прекинувањето на повеќето 
контрацептивни методи, освен инјекциите со продолжено дејство, кога обично има 
доцнење од неколку месеци (види стр. ИПД1). 

За планирање на семејството 
oдете на Избирање метод или на 

табот со методот. 

Посебни потреби: 

Клиентка што сака 
да забремени 

ПП 
7 

За лекување од ХИВ, упатете 
на лекување, ако е можно. 

•   Распоредувањето на 
бременостите на растојание од 2 
до 3 години е поздраво за Вас и за 
Вашето дете 

•   Ако имате проблеми да 
забремените, можеме да Ви 
понудиме совет и поддршка 

•   За жените што живеат со ХИВ, можеме да 
понудиме совет и поддршка 

За лекување од неплодност, 
упатете на лекување, ако е 

можно.  



• Вазектомија или  
женска стерилизација 

• Кондоми  
(машки или женски) 

• Вагинални методи 

• ЛАМ 

• Методи со плодни 
денови 

Кој метод го користите? 
• ИУВ  

(Интраутерина влошка) 

• Таблета 

• Мини таблета 

• Инјекција со продолжено 
дејство 

• Месечна инјекција 

• Импланти 



Одете на соодветната страница за помош на клиент што доаѓа повторно.  

   Кој метод го користите? 

Следен чекор: 

Клиент штo  
доаѓа  

повторно 

 
  

 
 

 

  Таблети………....………....стр. КДП 4 

Инјекција со продолжено 
дејство……...………........стр. КДП 8 

 Mини-таблети……….......стр. КДП 6 

ИУВ….…………............следна стр. 

    Импланти…….....……….стр. КДП 12 

                Вазектомија или 
                женска стерилизација.......стр. КДП 14 

       Кондоми 
         (машки или женски)...…………..стр. КДП 15 

             Методи со 
             плодни денови.…….................стр. КДП 21 

  Mесечна инјекција…....стр. КДП 10 

КДП 
1 

          ЛАМ…...........……………………стр. КДП 19 

                Вагинални методи..…......стр. КДП 17  



Повторна посета за ИУВ  

• Задоволна ли сте со ИУВ? 
 
• Можеме да Ви ја провериме 
 
• Некакви прашања или проблеми? 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Нови здравствени состојби 
 
• Ви требаат и кондоми? 

   Запомнете: ИУВ не Ве  
штити од СПИ или 

ХИВ/СИДА!  



                                                                                                          Клиент што доаѓа повторно:  ИУВ 

• За помош при нус-појави и други проблеми, одете на следната стр. 
• Сака да промени метод  
„Во ред е да се смени методот ако така одлучите“. 

• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, последиците, 
следните чекори. 

• Уредете отстранување на ИУВ, ако сака клиентката. 

Повторна посета за ИУВ  

Бакарна ИУВ  

• Задоволна ли сте со ИУВ? 

 
Промена? Разговарајте за други 

методи. Одете на табот Избирање метод. 

Како може да помогнам? 

Следен чекор: 

• Некакви прашања или проблеми? 

Преглед на карлицата е корисен по првиот менструален циклус 3 до 6 недели 
по вметнувањето. 

• Проверете делумно или целосно исфрлање, карлична инфекција. 

Проверете инфекции или други проблеми во репродуктивниот тракт. 
• Клиентката може да ја задржи ИУВ во следниве околности: 
— додека се испитува необјаснето вагинално крвавење, 
— додека прима терапија за воспаление во  карлицата или СПИ, 
—  додека чека терапија за рак на грлото на матката, ендометриумот  

  или јајчниците, 
— ако дојде со ХИВ (инфекција) или СИДА (болест): клиентите со СИДА треба    

  блиску да се следат за карлична инфекција.. 

• Ако клиентката дојде со карлична ТБ, ИУВ треба да ѝ се отстрани . 

• Проверете како клиентката превенира СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, 
одете на табот Двојна заштита. Дајте кондоми ако треба. 

Да провериме: 

• Нови здравствени состојби 

• Ви требаат и кондоми? 

  Помош со проблеми? 
Одете на следната 

стр. 

Продолжува? Поканете ја да 
дојде во секое време или кога ќе 

треба да се отстрани ИУВ. 

КДП 
2 

Отстранување на ИУВ: Ако клиентката е задоволна со 
ИУВ, може да ја задржи до крајот на ефективноста (10 години по вметнувањето, за 
 бакарна T 380A).  • Можеме да Ви ја провериме  



Помош при користење  ИУВ  

• Имате 
проблеми 

при 
крвавењето? 

Задоволна сте да  
продолжите со ИУВ, 

или сакате да го промените 
методот? 

• Грчеви или 
болка? 

• Мислите 
дека 

можеби сте 
бремена? 

Прашања или проблеми? Можеме да помогнеме. 

• Конецот на 
ИУВ ја променил 
должината или 

недостига? 

• Друго?  



   Дали клиентката сака да продолжи со ИУВ или да го смени метод?  

Нередовно, продолжено или обилно крвавење: 
• Пообилни менструации и дамкави крвавења меѓу циклусите се вообичаени 
  во првите 3 до 6 месеци по ставањето. 
• Ибупрофен или сл. лек може да го намали крвавењето (НЕ аспирин). 
• Ако проблемите продолжат, треба да се прегледа карлицата. Дајте 
  упат или лекувајте откриена абнормалност. Проверете анемија. Ако 
  има клинички знаци на анемија, предложете отстранување. 
• Ако не може да го прифати крвавењето, предложете отстранување. 

Болка во долниот дел од стомакот може да значи карлично воспаление 
или ектопична бременост 
• Упатете, или соодветно дијагностицирајте и лекувајте. 

Помош при користење ИУВ 

Следен чекор: 

Продолжува? Смирете ја клиентката. Проверете нови здравствени 
состојби. (Види претходна стр.) Поканете ја да дојде во секое време или 

кога треба да се отстрани ИУВ. 

Бакарна ИУВ 

•  Имате проблеми при  
крвавењето? 

•  Грчеви или болка? 

• Мислите дека сте бремена? 

Промена? Разговарајте за други методи. 
Одете на табот Избирање метод. 

 
Прашања или проблеми? 
Можеме да помогнеме. 

•  Конецот на ИУВ ја 
променил должината или 
недостига? 

Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. не отфрлајте  

ниедна загриженост. 
• Одговарајте на прашањата со почит.  

• ИУВ може да се измести (исфрлање или делумно исфрлање). Извршете преглед 
на карлицата. Ако е изместена, ИУВ треба да се отстрани. Жената може да 
употреби ургентна контрацепција ако имала незаштитен секс во последните 5 
дена. Види таб УК. 

•  Ако е бремена, препорачајте отстранување на ИУВ ако конците се видливи или 
ако може безбедно да се извлечат од цервикалниот канал. Објаснете го малиот 
ризик од пометнување. Ако конецот НЕ е видлив и ИУВ не може безбедно да се 
извлече, уредете доктор или сестра да ја следат бременоста. 

Клиент што доаѓа повторно: ИУВ 
КДП 

3 

• Друго?  



Повторна посета за таблети  

• Задоволна ли сте со  
таблетите? 
Ви требаат ли уште? 

 
• Прашања или проблеми? 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 
• Нови здравствени 

состојби 
• Ви требаат и 

кондоми? 
   Запомнете: 

Tаблетите не ве штитат 
од СПИ или 
ХИВ/СИДА!  



                                                                                 Клиент што доаѓа повторно: таблети 

• Задоволна ли сте со 
таблетите? Ви требаат ли уште? 

Повторна посета за таблети 

• Ви требаат и кондоми? 

• Ако клиентката е задоволна, проверете нови здравствени состојби пред да 
дадете нови количества. Види подолу. 

• Може да се дадат таблети за до една година. 

• Нови здравствени состојби 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

 
Промена? Зборувајте за други 

методи. Одете на табот избирање 
метод. 

 

Продолжува? Може да се дадат 
таблети за една година. Понудете 

кондоми. 

Проверете нови здравствени состојби што може да влијаат: 
• Еднаш годишно, ако е можно проверувајте го крвниот притисок 
  Клиентката обично треба да прекине со таблетите и да избере друг метод ако: 
   - развила висок крвен притисок; 
   - има почести и поостри главоболки (мигрени); 
   - пријавува нови здравствени состојби или проблеми (види листа на табот    

  Таблети, стр. Т2). 
• Ако почнала да зема рифампицин или лек за конвулзивни напади, обезбедете 

кондоми за со таблетите или, ако е на долгорочна терапија, да избере друг 
метод. 

КДП 

4 

• За контрола на нус-појавите и др. проблеми, одете на сл. стр. 
• Сака да го промени методот? 
   „Во ред е да се промени методот, ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, последиците, 

следните чекори. 

• Проверете како клиентката спречува СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, 
одете на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

Таблети 



Помош при користење таблети 

Прашања или проблеми? Можеме да 
помогнеме. 

Сакате да 
продолжите со 

таблетите или да го 
промените методот? 

• Мачнина или 
повраќање? 

• Промени при 
крвавењето? 

• Главоболки? 

 
• Чувствителни 

гради? 
 

• Друго? 

• Заборавате да земете таблета?  
Сте пропуштиле таблети?  



Помош при користење таблети 

• Повраќање во рок од 2 часа по земање активна таблета: земете уште активна таблета 
од посебно пакување. Мачнината може да се намали со земање таблети по јадење. 

• Тешка дијареа или повраќање повеќе од 2 дена: Следете ги упатствата за 
пропуштени таблети. 

• Благи главоболки: Земете аналгетици ако треба. 
  Ако главоболките зачестат или се заострат (мигрена) додека користи таблети, 

клиентката треба да се префрли на друг метод. 

   Дали клиентката сака да продолжи со таблетите или да го смени методот? Следен чекор:  

Продолжува? Проверете нови здравст. состојби 
(види претх. стр.) Дајте количества за до 

една година. Понудете кондоми. 
 

•  Што да се стори ако пропуштила таблети, види таб Таблети, стр. Т5. 
•  „Што би помогнало да се сетите? Што друго правите секој ден?” 
•  Кога е најлесно да се земе таблетата? При оброк? Пред легнување? 
•  Проверете: „Дали друг метод би бил подобар?“ 

• Заборавате да земете 
таблета? Сте пропуштиле 
таблети? 

 

• Мачнина или 
повраќање? 

• Промени при 
крвавењето? 

• Главоболки? 
• Чувствителни гради? 

• Дамкаво крвавење или крвавење меѓу циклуси е вообичаено, особено во првите 
неколку месеци од земањето таблети. Исто така, се појавува кај пропуштање таблети, 
повраќање, дијареа или отпочнување на лекување со рифампицин или лекови за 
конвулзивни напади. 

Промена? Зборувајте за други методи 
Одете на табот Избирање метод. 

Прашања или 
проблеми?Можеме да 
помогнеме. 

• Некои жени пријавуваат и мал пораст или загуба на тежината, вртоглавица аменореа 
(немање циклус), промени во расположението и помало либидо. • Друго?  

Таблети 

                                                        Клиент што доаѓа повторно: таблети 
КДП 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не 
отфрлајте ниедна загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Уверете ја клиентката дека нус-појавите се нормални: 
• Повеќето не штетат, ниту се знак на болест и исчезнуваат во рок од три м. 
• Клиентката може да има повеќе од една нус-појава. 
• Менувањето на марката може да помогне.  



Како може да помогнам? 
• Задоволна ли сте со мини- 

таблетите? Ви требаат ли уште? 
• Прашања или проблеми? 
 

Повторна посета за мини-таблети 

   Запомнете:  
Мини-таблетите не ве 

штитат од СПИ или 
ХИВ/СИДА! 

Да провериме: 
• Нови здравствени состојби 
• Ви требаат и кондоми?  



• За контрола на нус-појавите и др. проблеми, одете на сл. стр. 
• Сака да го промени методот? „Во ред е да се промени методот ако така 

одлучите“. Кога корисничката на мини-таблети ќе прекине со доење, можеби ќе 
сака да се префрли на таблети. 

• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за  
причините, последиците, следните чекори. 

 

Повторна посета за мини-таблети 

• Задоволна ли сте со  
мини- таблетите? Ви требаат ли уште? 

• Ви требаат и кондоми? 

• Нови здравствени состојби 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Прашања или проблеми?  

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

Промена? Зборувајте за други методи. 
Одете на табот Избирање метод. 

Продолжува? Дајте количества за 
до една година. Понудете кондоми. 

                                                                          Клиент што доаѓа повторно: мини-таблети 
КДП 
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• Ако клиентката е задоволна, проверете нови здравствени состојби пред да 
дадете нови количества. Види подолу. 

• Може да дадете количества за до една година. 

Проверете нови здравств. состојби што може да влијаат врз 
методот: Клиентката обично треба да прекине со мини-таблетите и да избере 

друг метод ако: 
•  развила срцева болест или имала мозочен удар; 
•  гледа светли точки во видното поле  непосредно пред почетокот на тешка 

главоболка (мигренозна аура); 
•  пријавува нови здравствени состојби или проблеми (види листа 

на табот Мини-таблети, стр. МТ2). 

• Проверете како клиентката спречува СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, 
одете на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

Mини-таблети 



Помош при користење мини-таблети 

Прашања или проблеми? Можеме да помогнеме. 

Сакате да продолжите со 
мини-таблетите или да го 

промените методот? 

• Мачнина или 
повраќање? 

• Промени при 
крвавењето? 

• Главоболки • Чувствителни 
гради? 

• Друго? 

• Заборавате да земете 
таблети? Сте пропуштиле 
таблети?  



Помош при користење мини-таблети 

•  Повраќање во рок од 2 часа по земање таблета: земете уште една таблета од посебно  
пакување. 

• Тешка дијареа или повраќање повеќе од 2 дена: ако е можно, продолжете со 
таблетите и користете кондоми или избегнувајте секс додека не земете таблета секој ден 
2 дена по ред откако завршиле тегобите. 

 

• Благи главоболки: Ако треба, земете аналгетици. 
• Некои жени пријавуваат и вртоглавица. 

Дали клиентката сака да продолжи со мини-таблетите или да го смени методот? 
Следен чекор: 

Продолжува? Проверете нови здравст. 
состојби (види претх. стр.). Дајте количества 

за до една година. Понудете кондоми. 

Мини-таблети 

• Што да прави ако пропуштила таблети, види таб Mини-таблети, стр. МТ4. 
• „Што би помогнало да се сетите? Што друго правите секој ден?” 
• Кога е најлесно да се земе таблетата? При оброк? Пред легнување? 
• Проверете: „Дали друг метод би бил подобар?“ 

• Заборавате да земете таблети? 
Сте пропуштиле таблети?  

• Мачнина или повраќање? 

• Промени при крвавењето? 

• Главоболки?  

• Чувствителни гради? 

Нередовни циклуси, Дамкаво крвавење или крвавење меѓу циклуси, немање циклус: 
• Уверете ја дека ова е вообичаено. Обично не штети и не е знак на болест. 
• Ако престанала со доење, а продолженото крвавење ѝ пречи, можеби 
треба да се префрли на таблети или на друг метод. 
• Ако не дои, а циклусите биле редовни, но потоа престанале, исклучете 
бременост (види Додаток 1 или направете тест за бременост). 

Промена? Зборувајте за други методи. 
Одете на табот Избирање метод. 

 
Прашања или проблеми? 
Можеме да помогнеме. 
 

                                                                           Клиент што доаѓа повторно: мини-таблети 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте 
ниедна загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Уверете ја клиентката дека нус-појавите се нормални: 
• Повеќето не се штетни, ниту се знак на болест. 
• Клиентката може да има повеќе од една нус-појава. 

• Друго? 



Повторна посета за инјекција со 
продолжено дејство 

Како може да помогнам? 
• Задоволна ли сте со инјекцијата? 

Ви треба следната? 
•  Доцните за инјекција? 
•  Прашања или проблеми? 

Запомнете: Инјекциите 
не ве штитат од СПИ 

или ХИВ/СИДА! 

Да провериме: 
• Нови здравствени состојби 
• Ви требаат и кондоми?  



• Ако клиентката е задоволна, проверете за нови здравствени состојби пред да 
дадете уште една инјекција. Види подолу. 

• Користете безбедни постапки на инјектирање! (види таб Инјекција со 
продолжено дејство, стр. ИПД5). 

Клиентката обично треба да прекине со инјекциите и да избере 
друг метод ако: 
•  развила висок крвен притисок; 
•  гледа гледа светли точки во видното поле  непосредно пред почетокот на тешка 

главоболка (мигренозна аура); 
•  пријавува нови состојби или проблеми (види листа на табот 

Инјекција со продолжено дејство, стр. ИПД2). 

• До 2 недели подоцна: може да добие инјекција без дополнителна. заштита. 
• Над 2 недели подоцна: може да ја добие следната инјекција ако е сигурна дека не е 

бремена (на пр., немала секс од датум предвиден за инјекција). Треба да користи 
кондоми или да избегнува секс 7 дена по инјекцијата. Разгледајте ја можноста за 
ургентна контрацепција ако имала секс по двонеделниот „грејс период“. 

• Зборувајте како да се сети следниот пат. 

Повторна посета за инјекција со 
продолжено дејство 

• Задоволна ли сте со инјекцијата?  

Ви треба следната? 

• Нови здравствени состојби 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

Промена? Зборувајте за други 
методи. Одете на табот 

Избирање метод. 

Продолжува? Дајте инјекција. 
Потсетете ја клиентката за 

датумот на следната. 

• Ви требаат и кондоми? 

• Доцните за инјекција? 
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• За контрола на нус-појавите и др. проблеми, одете на сл. стр. 
• Сака да го промени методот? „Во ред е да се промени методот 
   ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините,  

последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката спречува СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, одете 
на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

 
 
 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 
 



Прашања или проблеми? Можеме да помогнеме 

Сакате да продолжите со 
инјекциите или да го промените 

методот? 

• Промени при 
крвавењето? 

• Друго? 

Помош при користење 
инјекција со продолжено дејство 

• Покачена 
тежина?  

• Главоболки?  



• Покачена тежина?  

Дали клиентката сака да продолжи со инјекциите или да го смени методот? 

• Дамкаво крвавење, крвавење меѓу циклуси. Вообичено кај инјекцијата со 
продолжено дејство. Ако дамкавото крвавење или крвавењето опстојуваат, а вие се 
сомневате на проблем, исклучете инфекции. Ако крвавењето е предизвикано од СПИ 
или инфекција во малата карлица, може да продолжи со инјекциите за време на 
терапијата. 

• Нема месечно крвавење (aменореа). Вообичаено, особено по првата година. Не е 
штетно, ниту е знак на болест. 

• Многу обилно крвавење. Ретко. Ако продолжи, проверете за абнормална состојба и 
анемија (ниско железо). Ако крвавењето го загрозува нејзиното  здравје, или таа го 
смета за неприфатливо, помогнете да избере друг метод. 

Помош при користење 
инјекција со продолжено дејство 

• Промени при 
крвавењето? 

• Покачената тежина е вообичаена, обично 1 до 2 kg годишно. Менувањето на исхраната 
може да помогне. 

• Некои жени се жалат на  вртоглавица, нерасположеност, мачнина и/или намалување на  
либидото.  • Друго? 

Следен чекор: 

• Благи главоболки: Ако треба, земете аналгетици • Главоболки?  

Продолжува? Проверете нови здравствени 
состојби (види претх. стр.). Дајте инјекција. 

Потсетете ја клиентката за датумот на следната. 
Промена? Зборувајте за други методи. 

Одете на табот Избирање метод. 

Прашања или проблеми? 
Можеме да помогнеме 

 
 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте 
ниедна загриженост 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Уверете ја клиентката дека нус-појавите се нормални: 
• Повеќето не се штетни, ниту се знак на болест. 
• Клиентката може да има повеќе од една нус-појава 



Повторна посета за месечна инјекција 
 
Како може да помогнам? 
• Задоволна ли сте со инјекцијата? 

Ви треба следната? 

• Доцните за инјекција? 

• Прашања или проблеми? 

Да провериме: 
• Нови здравствени состојби 

• Ви требаат и кондоми? 

Запомнете: Инјекциите 
не ве штитат од СПИ 

или ХИВ/СИДА!  



• Ако клиентката е задоволна, проверете за нови здравствени состојби пред да 
дадете уште една инјекција. Види подолу. 

• Користете безбедни постапки на инјектирање! (види таб Mесечна инјекција, стр. 
МИ5). 

• Ако е можно, проверете ѝ го крвниот притисок еднаш годишно. 
• Клиентката обично треба да прекине со месечните инјекции и да избере друг 
• метод ако: 
• - развила висок крвен притисок; 
• - има почести или поостри главоболки (мигрени); 
• - пријавува нови здравствени состојби или проблеми (види листа на 
• таб Месечна инјекција, стр. МИ2). 

Повторна посета за месечна инјекција 

• Задоволна ли сте со инјекцијата?  
Ви треба следната? 

• Нови здравствени состојби? 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

Промена? Зборувајте за други 
методи. Одете на табот 

Избирање метод. 

Продолжува? Дајте инјекција. 
Потсетете ја клиентката за 

датумот на следната. 

• Ви требаат и кондоми? 
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• Доцните за инјекција? 

• За контрола на нус-појавите и др. проблеми, одете на сл. страница. 
• Сака да го смени методот? „Во ред е да се промени методот  

ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за 
• причините, последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката спречува СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, одете на 
табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

• До 7 дена подоцна: може да добие инјекција без дополнит. заштита. 
• Над 7 дена подоцна: може да ја добие следната инјекција ако е  сигурна дека не е 

бремена (употребете Додаток 1 или направете тест за бременост). Треба да користи 
кондоми или да избегнува секс 7 дена по инјекцијата. Разгледајте ја можноста за 
ургентна контрацепција ако имала секс по 7- дневниот „грејс период“. 

• Зборувајте како да се сети следниот пат. 

Месечна 
инјекција 



Прашања или проблеми? Можеме да 
помогнеме. 

Сакате да продолжите со 
инјекциите или да го 

промените методот? 

• Промени при 
крвавењето? 

• Друго? 

Помош при користење 
месечна инјекција 

• Главоболки?  • Чувствителни 
гради?  



   Дали клиентката сака да продолжи со месечните инјекции или да го смени методот? 

• Дамкаво крвавење, крвавење меѓу циклуси. Вообичено кај месечната 
инјекција. Но, ако е предизвикано од СПИ или  инфекција во малата карлица, 
може да продолжи со инјекциите за време на терапијата. 

• Некои жени пријавуваат аменореа (немање циклус). 

  Помош при користење месечна инјекција 

• Промени при крвавењето? 

• Некои жени пријавуваат и благо покачување на 
тежината,вртоглавица • Друго?  

Следен чекор 

• Благи главоболки: Ако треба, земете аналгетици. 
• Ако главоболките се зачестат и се заострат (мигрена) додека користи 

месечна инјекција, клиентката обично треба да се префрли на друг метод 
(но, не на таблети). 

• Главоболки? 

• Чувствителни гради? 

 
Прашања или 
проблеми?Можеме да 
помогнеме. 

 

Mесечна 
инјекција 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Уверете ја клиентката дека нус-појавите се нормални: Повеќето не се 

штетни, ниту се знак на болест. 
• Клиентката може да има повеќе од една нус-појава. 

Продолжува? Проверете нови здравствени 
состојби (види претх. стр.). Дајте инјекција. 

Потсетете ја клиентката за датумот на следната. 
Промена? Зборувајте за други методи. 

Одете на табот Избирање метод. 



Повторна посета за Норплант-импланти 

Како може да помогнам? 
• Задоволна ли сте со имплантите? 
• Прашања или проблеми? 
• Треба ли да ги отстраниме или да 

ги замениме имплантите? 

Да провериме: 
• Вашата тежина 
• Нови здравствени 

состојби 
• Ви требаат и кондоми? 
 

   Запомнете: 
Имплантите 

не ве штитат од СПИ 
или ХИВ/СИДА!  



• Задоволна ли сте со 
имплантите? 

Повторна посета за Норплант-импланти 

• Ви требаат и кондоми? 

• Ако клиентката е задоволна, проверете нови здравствени состојби.  
Види подолу. 

• Нови здравствени состојби 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната 

страница. 
 

Промена? Види таб Импланти (стр. ИМ4) за 
отстранување. Разговарајте за други 

методи. Одете на табот Избирање метод. 

Продолжува? Потсетете ја 
клиентката да дојде за замена 

на имплантите. 

Импланти 

Клиентката обично треба да прекине со имплантите ако: 
• развила срцева болест или имала мозочен удар; 
• гледа  светли точки во видното поле  непосредно пред почетокот на тешка главоболка 

(мигренозна аура); 
• Пријавува нови здравствени состојби или проблеми (види листа 
   на табот Импланти, стр. ИМ2). 
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• За контрола на нус-појавите и др. проблеми, одете на сл. страница. 
• Сака да го промени методот? 
• „Во ред е да се промени методот ако така одлучите“. 
• „Капсулите може да Ви се извадат во секое време”. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, 
• последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката се штити од СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е заштитена, одете 
на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

• Вашата тежина 

Кога да се отстранат или да се заменат имплантите? 
• Норплант-имплантите треба да се отстранат или да се заменат 4 до 7 год. по 
вметнувањето, во зависност од тежината. Проверете кога биле вметнати. 
• Ако е можно, проверете ја тежината на клиентката: 
  – Сѐ уште има помалку од 70 kg: Имплантите треба да се заменат 
     или отстранат по 7 години. 
  – Има 70 до 79 kg: Имплантите треба да се заменат или отстранат по 5 год. 
  – Има 80 kg или повеќе: Треба да се заменат или отстранат по 4 години. 
• Види таб Импланти (стр. ИМ4) за постапка на отстранување. 

• Треба ли да ги отстраниме 
или да ги замениме 
имплантите?  



Помош при користење импланти         

Прашања или проблеми? Можеме да 
помогнеме. 

Сакате да продолжите со 
имплантите или да го 
промените методот? 

• Промени при 
крварењето 

• Главоболки? • Друго? • Инфекција на 
местото на 

вметнување 



 
Други нус-појави обично исчезнуваат во рок од 1 година користење. 
• Благи главоболки: Ако треба, земете аналгетици. 
• Некои жени пријавуваат и чувствителни гради, болка во долниот дел од стомакот, 
вртоглавица, нервоза, мачнина, aкни, покачување или губење тежина, губење коса, и/ 
или појава на влакна на лицето. 
 

• Дамкаво крвавење или лесно крвавење меѓу циклуси. Вообичаено, особено во првата година 
на користење. Ако дамкавото крвавење или крвавењето опстојуваат, а вие се сомневате на 
проблем, исклучете инфекции. Ако крвавењето е предизвикано одСПИ или карлична инфекција, 
имплантите може да се задржат при терапијата. 

• Нема месечно крвавење (aменореа). Уверете ја дека промените при крвавењето се нормални и 
не се штетни, ниту, пак, се знак на болест. 

• Многу обилно крвавење. Ретко, но бара евалуација. Проверете абнормални состојби. 
• Ако нема, лекувајте на следниов начин: 
  - ибупрофен или мефенамична киселина; не aспирин; или 
  - 1 циклус комбинирани таблети во ниски дози (ако клиентката може да користи естроген). 

• Исчистете го местото со сапун и вода или антисептик, имплант. не треба да се отстранат. 
• Ако има апсцес, засечете го и дренирајте. Тргнете ги имплантите. Понудете друг метод. 
• Обработете ја раната. Дајте орални антибиотици за 7 дена. 
 

Помош при користење импланти  
 
Прашања или 
проблеми?Можеме да 
помогнеме. 
 

          Дали клиентката сака да продолжи со имплантите или да го смени методот? 
Следен чекор 

Продолжува? Проверете нови здравствени состојби 
(види претх. стр.). Потсетете ја да дојде во 

соодветното време за замена на имплантите. 

• Промени при крварењето? 

• Главоболки? 

Импланти 

• Друго? 

Промена? Види таб Импланти (стр. ИМ4) за 
постапка на отстранување. Разговарајте за други 

методи. Одете на табот Избирање метод. 

• Инфекција на местото на 
вметнување? 

Клиент што доаѓа повторно: импланти 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Уверете ја клиентката дека нус-појавите се нормални: 
• Повеќето не се штетни, ниту се знак на болест. 
• Клиентката може да има повеќе од една нус-појава.  



Повторна посета за вазектомија 
или женска стерилизација 

• Прашања или проблеми? 

• Ви требаат и кондоми? 

За жени со стерилизација: 
• Запомнете да дојдете повторно ако 

мислите дека можеби сте бремена 

Запомнете: Вазектомијата 
и женската стерилизација 
не ве штитат од СПИ или 

ХИВ/СИДА! 

 

 

Како уште можам да Помогнам 

 

 

Ќе треба да го прегледаме местото на резот.  



Повторна посета за вазектомија 
или женска стерилизација 

Ако има проблеми, ислушајте го клиентот. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 
Раната е болна, жешка, отечена, со гној (инфекција или апсцес): 
• Исчистете го местото со сапун и вода или антисептик 
• Ако има апсцес, засечете го и дренирајте. 
• Обработете ја раната. Дајте орални антибиотици за 7 до 10 дена. 
Постојана болка по вазектомија: 
• Многу малку мажи пријавуваат постојана хронична болка во 
тестисите или скротумот по вазектомија. Оваа болка може да трае 
1 до 5 год. или повеќе. Дајте упат за дијагноза и лекување, ако може. 
• Тој може да зема ибупрофен или слични лекови за болка. 

• Прегледајте го местото на резот и проверете за инфекција или апцес. 
• Ако треба, отстранете ги конците. 

• Прашања или проблеми? 

Поканете го клиентот да дојде кога и да посака, или ако сака друг вид заштита на 
репродуктивното здравје. По вазектомија: Обезбедете кондоми или друг метод 

(одете на табот Избирање метод). 

• Ви требаат и кондоми? 

Вазектомија и 
женска 

стерилизација 

 
По вазектомија: 
• Потсетете го клиентот да користи кондоми или друг ефективен 
метод 3 месеца по вазектомијата. Ако треба, обезбедете кондоми. 
Проверете како клиентот се штити од СПИ/ХИВ/СИДА. 
• Ако не е заштитен, одете на табот Двојна заштита. Дајте кондоми, ако 
треба. 
 

За жени со стерилизација: 
• Запомнете да дојдете повторно ако 

мислите дека можеби сте бремена 
Следен чекор: 

• Бременост по стерилизација е ретка, но може да се случи. 
• Ако постои сомнение за бременост, исклучете ектопична бременост. Ако треба, 

дајте упат. 

Како уште може да помогнам?  

Клиент што доаѓа повторно: вазектомија или женска стерилизација 
RC 
14 

Ќе треба да го прегледаме 
местото на резот.  



• Задоволни ли сте со кондомите? 
Сакате уште? 

Повторна посета за кондоми 

Како може да помогнам? 

Да провериме: 
• Можете ли секојпат да користите кондоми?  

Се согласува ли Вашиот партнер да користи 
кондоми? 

• Прашања или проблеми?  



Повторна посета за кондоми 

• Задоволни ли сте со кондомите? 
Сакате уште? 

Како може да помогнам? 

• Прашања или проблеми?  

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

Промена? Зборувајте за други 
методи. Одете на табот 

Избирање метод. 

Продолжува? 
Дајте уште кондоми. 

• Објаснете ги ризиците од нередовно некористење кондом. 
• Предложете и користење на уште еден метод на планирање. 
• Зборувајте за тоа како употребата на кондоми да биде попријатна: 
- жената може да му помогне на мажот да го стави кондомот 
- мажот или жената може да вежбаат сами да ставаат кондом 
- мажот може да помогне да се вметне женскиот кондом 
- обидете се со различна марка. 
• Вежбајте со клиентот како да разговара со партнерот. Употребете го 

Додаток 9. 

Кондоми 

Клиент што доаѓа поторно: кондоми 

 
КДП 
15 

 

• За контрола на проблемите, одете на следната страница. 

• Сака да го промени методот? 

• „Во ред е да се промени методот ако така одлучите“. 

• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, 

• последиците, следните чекори. 

• Ако клиентот е задоволен, обезбедете уште кондоми. 

Да провериме: 

• Можете ли секојпат да 
користите кондоми? Се 
согласува ли Вашиот партнер 
да користи кондоми? 

 



 Помош при користење кондоми 

Прашања или проблеми? 

Задоволни сте со кондомите или 
сакате да го смените методот? 

Запомнете: Кондомите се 
единствениот метод што Ве штити 

од СПИ или ХИВ/СИДА! 

• Кондомот 
предизвикува 

чешање? 

• Потребна е поголема 
лубрикација? 

 

• Скинат или свлечен 
кондом?  



Дали клиентот сака да продолжи со кондомите или да го смени методот? 

• Скинат или свлечен 
кондом?  

• Потребна е поголема 
лубрикација? 

 

 Помош при користење кондоми 

Прашања или проблеми? 

• Ако кондомот се скине или се свлече, можеби ќе треба да се 
употреби ургентна контрацепција (види таб Ургентна контрацепција). 
• Клиентите во висок ризик од СПИ или ХИВ можеби ќе треба да добијат 

профилактички третман по изложувањето. 
• Ако машките кондоми често пукаат, користете лубрикант. Проверете дали се 

оштетени или стари. Проверете го пакетчето и датумот на трајност или 
производство. Проверете го упатството за употреба. (види таб Машки кондом, 
стр. МК2 или Женски кондом стр. ЖК2). 

• Кондомот предизвикува 
чешање? 

 За машки латекс-кондоми: 
• Користете само лубриканти НА БАЗА НА ВОДА, а не на масло. Може 
да се употреби глицерин или чиста вода 
• Маслата ги слабеат латекс-кондомите. Избегнувајте материјали на база 
на масло, како што е масло за готвење, масло за бебиња, кокосово 
масло, петролејско желе, путер. 
За женски кондоми: 
• Може да се употреби кој било вид лубрикант. 
• Додавањето лубрикант ја намалува звучноста и го прави сексот попријатен. 
 

Следен чекор: 

Продолжува? Дајте кондоми. Промена? Зборувајте за други методи. 
Одете на табот Избирање метод. 

• Лубрикантите може да да ја намалат сувоста или иритацијата (види подолу), но 
некои лубриканти може да предизвикаат иритација. 

• Ако чешањето продолжи, тој може да е поради инфекција или реакција на латекс. 

Кондоми 

Клиент што доаѓа повторно: кондоми 
КДП 
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Ако има проблеми, ислушајте го клиентот. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте 
загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит 



Повторна посета за вагинални методи 

Како можам да помогнам? 
• Задоволна ли сте со овој метод? Ви требаат 

уште спермициди? Или Ви е потребна нова 
дијафрагма? 

• Прашања или проблеми? 

Запомнете: 
Вагиналните 

методи не штитат 
целосно од СПИ или 

ХИВ/СИДА! 

Да провериме: 
• Нови здравствени состојби 
• Ви требаат и кондоми?  



      Повторна посета за вагинални методи 

• Задоволна ли сте со овој метод? Ви 
требаат уште спермициди? Или Ви е 
потребна нова дијафрагма? 

 

Како можам да помогнам? 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

 
Промена? Зборувајте за други 

методи. Одете на табот 
Избирање метод. 

 

Продолжува? Дајте уште 
количества, ако е потребно. 

• Нови здравствени состојби 

Да провериме: 
• Ако е во висок ризик од ХИВ-инфекција, клиентката треба да прекине со 

спермициди. П о м о г н е т е ѝ да избере друг метод ако сака 
 

• Ви требаат и кондоми?  

 
Вагинални 

методи 
 

Клиент што доаѓа повторно: вагинални методи 

 
КДП 
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• Ако клиентката е задоволна, проверете за нови здравствени 
состојби. Види подолу. 

•  Дијафрагмата треба да се замени кога ќе стане тврда или 
тенка или кога ќе се направат дупчиња. 

• Дијафрагмата треба повторно да се намести по породување. 

• За контрола на проблеми, одете на сл. стр. 
• Сака да го промени методот? 
• „Во ред е да се промени методот ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, 
• последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката се заштитува од СПИ/ХИВ/СИДА. 
• Ако не е заштитена, одете на табот Двојна заштита. Ако 
треба, дајте кондоми.  



Прашања или проблеми? 

Помош при користење вагинални методи 

Задоволна ли сте со 
вагиналните методи или 

сакате да го смените 
методот? 

• Проблеми со 
вметнување на 
дијафрагмата? 

 

• Чешање, 
осип, 

иритација? 

 
• Болно 
мокрење?  



 Ако користи спермициди: 
•  Проверете за инфекција (знаци: aбнормален вагинален секрет, 
   црвенило и/или отеченост на вагината и јадеж на вулвата) и 
   упатете или лекувајте според потребите. 
•  Ако нема инфекција, клиентката може да е алергична на 
   спермицидот. Предложете друга марка. 
Ако користи дијафрагма: 
•  Предложете отстранување на дијафрагмата веднаш (но, не 
   пред 6 часа по сексот) и нејзино темелно чистење и сушење. 
•  Ако проблемот продолжи, можеби ќе треба да го смени 
   методот или повторно да ја намести дијафрагмата. 

• Ако клиентката има инфекција на уринарниот тракт, лекувајте 
со антибиотици. 

Прашања или проблеми? 

• Проблем со вметнување на 
дијафрагмата? 

 

• Уште еднаш внимателно објаснете ја постапката на вметнување. 
• Таа може да ја стави во ординацијата. Видете дали е правилно. 
• Можеби дијафрагмата ќе треба да се пренамести, ако 
• клиентката скоро се породила. 

Сака ли клиентката да продолжи со дијафрагмата/спермицидите или да го смени методот? 
Следен чекор: 

Продолжува? Дајте уште количества 
спермициди, ако треба. 

     Помош при користење вагинални методи 

• Чешање, осип, иритација? 

• Болно мокрење?  

Промена? Зборувајте за други методи. Одете 
на табот Избирање метод. 

 
Вагинални 

методи 
 

Клиент што доаѓа повторно: вагинални метод  
КДП 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не 
отфрлајте ниедна загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит.  



Како можам да помогнам? 
• Задоволна сте со ЛАМ? 
• Ви треба друг метод сега? Ви треба ако: 

  Запомнете: ЛАМ не ве 
штити од СПИ или 

ХИВ/СИДА! 

Повторна посета за ЛАМ 

- Бебето има 
над 6 месеци 

- Или сте прекинале 
со ексклузивно доење 

- Или циклусите 
се вратени 

• Прашања или проблеми? 

Да провериме: 
• Ви требаат и кондоми?  



Повторна посета за ЛАМ 

• Задоволна сте со ЛАМ? 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со 
проблеми? Одете на 

следната стр. 
 

Продолжува? 
Потсетете ја да дојде кога бебето ќе наполни 

6 месеци, кога ќе се врати циклусот или ќе 
прекине со исклучиво доење. 

• Ви требаат и кондоми?  

Да провериме: 

Како можам да помогнам? 
• Помогнете ѝ да избере поинаков метод кога: 
   - бебето ќе наполни 6 месеци, 
   - кога ќе ѝ се врати циклусот, 
   - или кога целосно (или речиси целосно) ќе прекине со доење (што и да се     

случи прво). 
• Исто така, може да користи друг метод при доењето: 
   кондоми, спирала, мини-таблети, импланти или инјекција со 
   продолжено дејство. Тие не пречат на доењето. Од 6 месеци по 

породувањето, може да користи и таблети или месечни инјекции. 

• Ви треба друг метод сега?  
Ви треба ако:  
- Бебето има над 6 месеци 
- Или сте прекинале со ексклузивно доење 
- Или циклусите се вратени 
 
 
 

Промена?  
Зборувајте за други методи.  

Одете на табот Избирање метод. 

ЛАМ 

Клиент што доаѓа повторно: ЛАМ 
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• За контрола на проблеми, одете на следната стр. 
• Сака да го промени методот? Види рамка погоре. 
• „Во ред е да се промени методот ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за, 
• причините, последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката се штити од СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е 
заштитена, одете на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми.  



Помош при користење ЛАМ 

• Прашања или проблеми? 

• Тешкотии или загриженост околу 
доењето? 

Задоволна ли сте со ЛАМ 
или сакате да го смените 

методот?  



Помош при користење ЛАМ 
 

• Прашања или 
проблеми? 

• Тешкотии или 
загриженост околу 
доењето? 

 

 

 
 

Нема доволно млеко? Можна помош: 
• Почесто доење на бебето. 
• Пијте многу течности и хранете се здраво. 
• Повеќе одмор. 
Испукани брадавици? 
• Може да продолжи со доење. 
• За да заздрават,  нека го дои бебето почесто, почнувајќи со помалку болната 
брадавица; по доењето, брадавиците нека се сушат на воздух. 
• Проверете како го држи бебето кога го дои. Дајте совет за правилна 
положба, ако треба. 
• Барајте знаци на габична инфекција во устата. 
Градите болат? 
• Има треска и умор? Градите се црвени и чувствителни? Болат на 
допир? Можеби се инфицирани. Лекувајте ја инфекцијата. Советувајте 
ја клиентката да продолжи често да дои. 
• Ако нема инфекција, дали градите се чувствителни само на одредени 
места? Грутки? Градите се полни, тврди и чувствителни? Можеби 
млечните канали се затнати или има мастит. Советувајте менување на 
положбата при доење. Покажете правилна положба. 

                        Дали клиентката сака да продолжи со ЛАМ или да го смени методот? 
Следен чекор 

ЛАМ 

Промена? 
Зборувајте за други методи. 

Одете на табот Избирање метод. 

Клиент што доаѓа повторно: ЛАМ 
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Ако има проблеми, ислушајте ја клиентката. 
• Сите коментари земете ги сериозно. Не отфрлајте загриженост. 
• Одговорете на прашањата со почит. 

Продолжува? 
Потсетете ја да дојде кога бебето ќе наполни 6 

месеци, кога ќе се врати циклусот или ќе 
прекине со исклучиво доење (што и да е прво).  



Како можам да помогнам? 

• Задоволна ли сте со овој метод? 

• Прашања или проблеми? 

Да провериме: 

• Дали циклусите Ви се сѐуште 
редовни? 

• Ви требаат и кондоми? 

Запомнете: Методот 
на плодни денови не Ве 

штити од СПИ или 
ХИВ/СИДА! 

Повторна посета за метод на плодни денови 



             Повторна посета за метод на плодни денови 

• Задоволна ли сте со овој метод? 

• Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Помош со проблеми? 
Одете на следната стр. 

 

Промена? Зборувајте за други 
методи. Одете на табот 

Избирање метод. 

Метод на 
плодни 
денови 

• Ви требаат и кондоми? 

Да провериме: 

Како можам да помогнам? 

• Дали циклусите Ви се сѐуште 
редовни? 

• За ефективно користење на методот, клиентката мора да има редовни 
циклуси во траење меѓу 26 и 32 дена. 

• Ако имала над два циклуса покуси од 26 дена или подолги од 32 
дена во една година, методот може да е помалку ефективен. 
Можеби треба да избере друг метод. 

Клиент што доаѓа повторно: метод на плодни денови 
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• Ако клиентката е задоволна, проверете дали циклусите се сѐ уште 
редовни. Види подолу. 

• За контрола на проблеми, одете на сл. стр.. 
• Сака да го промени методот? 
   „Во ред е да се промени методот ако така одлучите“. 
• Сака да прекине со контрацепција? Зборувајте за причините, 
• последиците, следните чекори. 

• Проверете како клиентката се штити од  СПИ/ХИВ/СИДА. Ако не е 
заштитена, одете на табот Двојна заштита. Ако треба, дајте кондоми. 

• Потребна ѝ е заштита од бременост за плодните денови „со бели зрна“? 

Продолжува? 
Понудете кондоми за 

плодните денови, ако треба. 



Прашања или проблеми? 

Помош при користење метод 
на плодни денови 

Задоволни сте со овој 
метод или сакате да се 

префрлите на друг? 

• Проблеми да 
запомните да го 

поместите 
прстенот? 

• Тешко е да користите 
кондоми или да 

избегнувате односи во 
плодните денови? 

 

• Сте имале 
незаштитен однос 

во плоден ден?  



 Промена? 
Зборувајте за други методи. 

Одете на табот Избирање метод. 

Помош при користење метод 
на плодни денови 

Прашања или проблеми? 

Следен чекор: 

Метод на 
плодни 
денови 

 

•  Проблеми да запомните 
да го поместите 
прстенот? 

• Тешко е да користите кондоми 
или да избегнувате односи во 
плодните денови? 

• Сте имале незаштитен однос 
во плоден ден?  

• Зборувајте дали би помогнало советување со нејзиниот партнер. 
• На партнерот може да му го покаже ѓерданот за циклуси и да нагласи дека 

бременоста е можна во одредени денови. 
• Вежбајте со клиентката како да разговара со партнерот.Види Додат.9. 
• Ако е соодветно, разговарајте за сексуално задоволување без 

пенетрација. 
• Проверете: „Би бил ли друг метод подобар?“ 

• Може да го означи првиот ден од циклусот на календар. Потоа, може да 
ги изброи деновите од првиот ден на циклусот и да го помести гумениот 
прстен на тоа зрно. 

• Може да размисли за ургентна контрацепција ако имала незаштитен 
однос во плоден ден. Види таб Итна контрацепција. 

Клиент што доаѓа повторно: метод на плодни денови 
КДП 
22 

Продолжува? 
Понудете кондоми за плодните денови, ако 

треба, и ургентна контрацепција, доколку ѝ затреба.  



Итна контрацепција 

• Постојат безбедни методи 
за спречување бременост 
понезаштитен секс 

 
• Пред колку време имавте 

незаштитен секс? 
 
• Можно ли е да сте биле 

изложени на СПИ/ХИВ?  



Итна контрацепција 
• Постојат безбедни 

методи за спречување 
бременост понезаштитен 
секс 

Ургентни контрацептивни таблети :  
• Тие може да се земат до 120 часа (5 дена) потоа, но стануваат  

понеефективни со секој изминат ден. 

• Понеефективни од повеќето редовни методи. 

• „Ова може да се случи секому“. 
• Клиентката нека ви раскаже, ако сака. 
• Понудете поддршка без да судите за клиентката. 

Дали клиентката сака да користи ургентна контрацепција? 
Следен чекор: 

Ако клиентката избере УКТ, обезбедете ги 
и одете на следната страница. 

За информации околу Ургентнабакарна 
ИУВ одете на стр. ИК4. 

— До пред 5 дена? 

• Клиентката можеби ќе сака да ја разгледа можноста за УК доколку:— no 
method was used 

— не бил користен метод 
— методот бил неправилно користен (на пр., пропуштени таблети, доцнење 

за инјекц.) 
— неуспешен метод (на пр., скинат кондом, исфрлена спирала) 

— Пред повеќе од  5 дена? 

 

ИК 
1 

• Пред колку време имавте 
незаштитен секс? 

Ургента бакарна ИУВ: 
•Поефективна од таблетите, но оние во висок ризик од СПИ не треба да ја 
користат (види таб ИУВ, стр. С2). 
•Може да се употреби и до 5 дена по незаштитен однос (види стр. ИК4). 
•Добар избор за жените кои сакаат да продолжат со ИУВ. 

Итна 
контрацепција 

• Можно ли е да сте биле 
изложени на СПИ/ХИВ? 

• Ако имала незаштитен однос во околности кои сугерираат пренесување на ХИВ 
или СПИ, веднаш понудете и започнете со профилакса по изложеност (ППИ) за 
ХИВ (во рок од 72 часа) и/или третман за претпоставени СПИ, ако е достапен, или 
упатете на понатамошно советување, поддршка и лекување. 

 
 



• Треба да се земат што е можно поскоро 
по незаштитен секс 

• Не предизвикуваат абортус 

• Може да предизвикаат мачнина, 
повраќање, дамкаво крвавење или 
крвавење 

• Не спречуваат бременост следниот пат 
кога ќе имате секс 

• Не се за редовна употреба 

Итни контрацептивни таблети 



          Итни контрацептивни таблети (УКТ) 
• Клиентката треба да земе таблети што е можно поскоро по 

незаштитен однос, идеално во рок од 72 часа (3 дена). Тие може да се 
земат до 120 часа (5 дена) потоа, но стануваат понеефективни со 
секој изминат ден. 

• Ако имала други aкти на незаштитен секс од последната менструација, 
може да е веќе бремена и тогаш УКТ нема да дејствуваат. Ако земе УКТ 
кога веќе е бремена, тие не штетат на бременоста. Треба да дојде 
повторно ако следниот циклус ѝ доцни повеќе од 1 недела. 

    
Следен чекор: 

Ако клиентката избере УКТ, обезбедете ги и 
одете на следната страница. 

За информации околу Ургентнабакарна 
ИУВ одете на стр. ИК4. 

• Зборувајте: УКТ не штитат при идни сексуални односи.                
(Види следна страница за продолжена заштита.) 

• Понеефективни од повеќето редовни методи. 

• Треба да се земат што е 
можно поскоро по 
незаштитен секс 

 

• Не спречуваат бременост 
следниот пат кога ќе имате секс 

• Не се за редовна употреба 

 

• Може да предизвикаат мачнина, 
повраќање, дамкаво крвавење 
или крвавење 

 

• Не предизвикуваат абортус 
• „УКТ спречуваат бременост. Tие не предизвикуваат абортус“. Дејс- 

твуваат главно преку запирање на овулацијата (види додатоци 4 и 5). 

• Ако клиентката зема комбинирани таблети естроген-прогестоген, може да 
земе лек против мачнина (меклазин хидрохлорид). 

• Ако поврати во рок од 2 часа по земањето УКТ, треба што поскоро да дојде 
по уште една доза. 

• Може да има дамкаво крвавење или крвавење неколку дена по таблетите. 

ИК 
2 

УКТ со левоноргестрел 
• Дејствуваат подобро и предизвикуваат помала мачнина и повраќање од 

комбинирани УКТ. 
• Дозирање: Земете 1,5 mg левоноргестрел во една доза..  
Комбинирани УКТ со естроген-прогестоген 
• Употребете ги ако нема таблети само со левоноргестрел. 
• Дозирање: Земете 2 дози од по 100 mcg eтинилестрадиол плус 0,5 mg 

левоноргестрел, на 12 часа временско растојание. 

Итна  
контрацепција 



Ви треба постојана заштита? 
Ве молиме размислете: 
• Може ли повторно да се случи 

незаштитен однос? 

• Ви треба ли двојна заштита од 
бременост и СПИ/ХИВ/СИДА? 

• Може ли секогаш да избирате кога 
да имате секс? 

• Имате ли редовен метод? 
Задоволни ли сте со него? 

Сакате ли да дознаете за 
Вашите опции на 

планирање семејство?  



    

Ви треба постојана заштита? 

• Поканете ја клиентката да раскаже. 
• Ако раскажаното сугерира изложеност на  
  СПИ, упатете на лекување. Зборувајте за  
  кондоми, ако треба. 

• Ако е во ризик од СПИ, зборувајте за двојна заштита од 
бременост И од СПИ/ХИВ/СИДА. Одете на табот 
Двојна заштита. 

• Употребете го Додаток 9 за да позборувате околу 
комуникацијата со партнерот. 

• Ако раскажаното сугерира принуда или насилство, ако е 
можно, упатете на дополнителна помош. Види Додаток 13. 

Ве молиме размислете: 

• Може веднаш да почне со друг метод, вклучувајќи и таблети 

• Ако клиентката сега не избере редовен метод, понудете 
УКТ и кондоми со упатства за употреба. 

Следен чекор: 

За информации околу ургентнатабакарна 
ИУВ одете на следната страница. 

Ако избере постојана контрацепција, одете 
на табот Избирање метод. 

• Ви треба ли двојна заштита од 
бременост и СПИ/ХИВ/СИДА? 

• Може ли секогаш да избирате кога 
да имате секс? 

• Имате ли редовен метод? 
Задоволни ли сте со него? 

• Може ли повторно да се случи 
незаштитен однос? 

ИК 
3 

Итна  
контрацепција 



Ургентна бакарна ИУВ 
• Може да се употреби во случај 

нанезаштитен секс во последните 
5 дена 

• Доктор, сестра или акушерка 
јастава ИУВ во матката. Може да 
предизвика грчеви. 

• ИУВ може подоцна да се извади 
или да се остави за постојана 
контрацепцијаУргентнабакарна 
ИУВ 



Ургентна бакарна ИУВ 

• Може да се искористи како долгорочен контрацептивен 
метод, ако клиентката е медицински подобна, или да се 
отстрани во секое време. 

• Ако се остави, спиралата дејствува до 10 години. 
● Ако ургентната ИУВ не спречи бременост, ќе треба да се 

извади. 

• Може да се употреби во случај на 
незаштитен секс во последните 5 дена 

    
Следен чекор: 

Ако клиентката избере ургента бакарна ИУВ, одете на табот Бакарна ИУВ и проверете ја 
медицинската подобност за ИУВ (стр. С2), како и информациите за вметнување на ИУВ. 

• Многу ефективна; поефективна од УКТ. 
• Ако можете да го процените времето на нејзината 

овулација, ИУВ може да ѝ се стави на клиентката и над 
5 дена по незаштитениот секс, доколку не се вметне 
подоцна од 5 дена по овулацијата. 

• Нема истражувања за механизмот на дејствување на 
ИУВ што се користи за итна контрацепција. 

ИК 
4 

Итна  
контрацепција 

• ИУВ може подоцна да се извади или 
да се остави за постојана 
контрацепцијаУргентнабакарна ИУВ 

• Доктор, сестра или акушерка јастава 
ИУВ во матката. Може да предизвика 
грчеви. 



Бакарна ИУВ 

Сакате да дознаете повеќе 
заИУВ или да зборуваме за 

друг метод? 

• Мала направа што се става во матката 

• Многу ефективна 

• Дејствува до 10 години, зависно од видот 

• Можеме да Ви ја отстраниме кога и да 
посакате 

• Многу безбедна 

• Може да го зголеми менструалното 
крвавење или грчевите 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 



• Многу ефективна, без потреба за памтење. 
• Бакарната T 380A трае 10 години. 
• За постари жени: треба да се отстрани 1 година по последната 

менструација (менопауза). 
• Кога ИУВ ќе се извади, жената може набргу да забремени. 

„Сакате да дознаете повеќе за ИУВ или да зборуваме за друг метод?“ 

• Мала направа што се става во 
матката 

• Многу ефективна 
• Дејствува до 10 години, зависно 

од видот 
• Можеме да Ви ја отстраниме кога 

и да посакате 
• Многу безбедна 
• Може да го зголеми 

менструалното крвавење или 
грчевите 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

За ИУВ: 
• Мала еластична пластична рамка со бакарни краци и/или жица. 
• Дајте ѝ на клиентката една да ја подржи. 
• Дејствува главно така што не дозволува да се сретнат спермата и 

јајце-клетката. 
• Повеќето жени може да користат ИУВ, вклучувајќи ги и жените кои 

никогаш не биле бремени. 

Проверете загриженост или слушнати информации:  
„Што имате слушнато за ИУВ?“ (Види Додаток 10 за митови) 
Објаснете ги вообичаените митови: 
• ИУВ не ја напушта матката и не се движи низ телото. 
• Таа не пречи при однос, иако понекогаш мажот може да ги 
   почувствува конците. 
• ИУВ не 'рѓосува во телото, дури и по многу години. 

• Нус-појавите обично се поправаат по првите 3 месеца (види стр. С3). 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

Ако клиентката сака повеќе да дознае, 
одете на следната страница. 

Следен чекор: 

Бакарна ИУВ 
Бакарна ИУВ 

ИУВ 
1 

За друг метод, одете на таб за нов метод 
или на Избирање метод.  

 



Кој смее, а кој не смее да користи ИУВ 

Но, обично не смеат да користат ако: 

Повеќето жени може 
безбедно да користат ИУВ 

• Можеби се 
бремени 

• Скоро се 
породиле 
(пред повеќе 
од 2 дена) 

• Скоро 
имале 
необично 
вагинално 
крвавење 

• Се со висок 
ризик одСПИ  • Имаат инфекција  

или проблем на 
ж.органи  



Кој смее, а кој не смее да користи ИУВ 

• ИУВ не треба да се вметнува меѓу 48 часа и 4 недели по породувањето поради 
ризик од исфрлање. 

СПИ или карлична воспалителна болест (КВБ): 
• Лекувајте КВБ, кламидија, гонореја или гноен цервицитис ПРЕД 
ставање на ИУВ. Понудете лекување и за партнерот.. 
• Може да се стави ИУВ ако клиентката има генитален улкус или 
вагинитис (бактериска вагиноза, трихомонас вагиналис), но проверете го 
ризикот и од кламидија или гонореја. Лекувајте ги инфекциите. 
ХИВ или СИДА: 
• Ако клиентката има ХИВ, може да се стави ИУВ. 
• Ако клиентката има СИДА, не ставајте ИУВ. Но, ако таа се лекува 
со антиретровирусни лекови и е здрава, може да се стави ИУВ. 
Инфекција по породување или абортус: 
• Сите инфекции треба целосно да се излечат пред да се вметне ИУВ. 
Рак на женските органи или карлична туберкулоза (TБ): 
• Не ставајте ИУВ, доколку е познат рак на грлото на матката, на ендометри- 
умот или на јајчниците; бениген или малигнен трофобласт; карлична ТБ. 

Повеќето жени може безбедно 
да користат ИУВ, освен ако: 

• Ако сте во висок ризик од кламидија или гонореја. 
Лицата во висок ризик од овие СПИ се сите коишто: 
• имаат повеќе од 1 сексуален партнер без секогаш да користат кондоми; 
• имаат сексуален партнер кој можеби има секс со други без секогаш да 
  користи кондоми. 

„Можеме да откриеме дали ИУВ е безбедна за вас. Обично жените сонекоја од овие 
состојби треба да го одложат ставањето или да користат друг метод”. 

• Необичното крвавење треба да се прегледа пред да се стави ИУВ. 

 
 

Клиентката не може да користи ИУВ: 
помогнете ѝ да избере друг метод. 

Клиентката може да користи ИУВ: 
одете на следната страница. 

Следен чекор: 

2 

• Можеби се бремени 

• Скоро се породиле (пред 
повеќе од 2 дена) 

• Скоро имале необично 
вагинално крвавење 

• Се со висок ризик одСПИ  

• Имаат инфекција или проблем 
на ж.органи 

• Ако имате сомнеж, употребете ја листата за проверка на бременост во Додаток 
1 или направете тест за бременост. 

Бакарна ИУВ 

ИУВ  
2 



Можни нус-појави 

По вметнувањето: 
• Грчеви 
неколку дена 
 
• Дамкаво 
крвавење неколку 
недели 

Други вообичаени  
нус-појави: 
• Подолги и пообилни 
циклуси 
 
• Крвавење или дамки 
меѓу циклусите 
 
• Повеќе грчеви или 
болки за време на 
циклусите 

Mоже да се намалат по 
неколку месеци 

Како би се чувствувале во 
врска со овие нус-појави? 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои 
нус-појави. Тие обично не се знаци на болест. 



„Потребно е време телото да се прилагоди“. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 

Можни нус-појави 

Дали клиентката ги разбира нус-појавите? Задоволна ли е со методот? 

Разговарајте: 
• „Кога Вам би Ви се случиле овие нус-појави, што би     
   помислиле или како би се чувствувале?“ 
   „Што би значело тоа за Вас?“ 
• Зборувајте за слушнати информации или 
  загриженост. (Види Додаток 10). 
  „Ве молиме дојдете секогаш кога Ви треба 
  помош или имате прашања“. 
  „Во ред е да се смени методот во секое време“. 
• За решавање на нус-појавите, види таб Клиент што доаѓа   
  повторно. 

Следен чекор: 

Ако е така, одете на следната страница. Ако не, разгледајте други методи. 

Бакарна ИУВ 

По вметнувањето: 
• Грчеви неколку дена 
• Дамкаво крвавење неколку недели 

• За грчеви по ставањето, може да се земе аспирин, 
парацетамол или ибупрофен. 

• За подолги, пообилни и поболни циклуси, може да се 
земе ибупрофен или сличен лек (НЕ аспирин). 

• Грчевите и крвавењето обично се намалуваат по 3 до 6 
месеци. 

Други вообичаени нус-појави: 
• Подолги и пообилни циклуси 
• Крвавење или дамки меѓу 
циклусите 
• Повеќе грчеви или болки за време 
на циклусите 
Mоже да се намалат по неколку месеци 
 

ИУВ  
3 

Ако го изберете овој метод, може да 
имате некои нус-појави. Тие обично не 
се знаци на болест.  



 
 

Чекори: 
     Преглед на карлицата 
     Чистење на вагината и цервиксот 
     Ставање на ИУВ во матката 
преку цервиксот (грлото на матката) 
 
• Може да боли при вметнување 
• Ве молиме кажете ни ако Ве боли 
• Потоа одморете се колку што   
  сакате 
• Може да имате грчеви неколку 
  дена по вметнувањето 

Што ќе се случи кога 
ќе ја добиете ИУВ 

 
 
 

Потоа: 
повремено, 
може да ја 
проверувате 

Подготвена ли сте 
за овој метод? 
Какви прашања 

Имате? 



 
 

• Прашајте дали има прашања или загриженост. 
• Објаснете кој ќе ја изведе постапката. 
• Не е потребна анестезија. Жената е будна 

• Ако ова ѝ е прв преглед на карлицата, објаснете за него, како 
и за положбата. Клиентката нека го држи екулумот. 
Објаснете ја неговата употреба. 

• Работете бавно и нежно. 
• Покажете ИУВ со краците свиени во вметнувачот. 

• Секоја непосредна болка обично трае најмногу 30 минути. 

Што ќе се случи кога ќе ја добиете ИУВ 

Ја разбира ли клиентката постапката на ставање  ИУВ? Подготвена ли е за тоа? 
Следен чекор: 

Бакарна ИУВ 

Кога да се проверува: 
• Еднаш неделно во првиот месец. 
• Повремено, по менструација. 
Како да се проверува: 
• Измијте ги рацете, клекнете, ставете го прстот во 
вагината и напипајте ги конците  на ИУВ кај 
грлото на матката. Не влечете ги жиците. 
• Ако не можете да ги напипате конците, или ако тие се 
чинат подолги или покуси, треба пак да дојдете. ИУВ 
можеби е исфрлена и ќе биде потребна итна 
контрацепција. 

Потоа: Повремено, може да ја 
проверувате 

ИУВ  
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Ако клиентката се одлучи за 
методот, одете на следната стр. 

Ако не, разговарајте за разгледување 
други методи. 

Чекори: 
     Преглед на карлицата 
     Чистење на вагината и цервиксот 
     Ставање на ИУВ во матката 
преку цервиксот (грлото на матката) 
 

 
 
 

• Може да боли при вметнување 
• Ве молиме кажете ни ако Ве боли 
• Потоа одморете се колку што  
  сакате 
• Може да имате грчеви неколку 
  дена по вметнувањето 



Може да добиете ИУВ сега 

• Може да започнете во  кој било  
  ден од менструалниот циклус ако   
  сте сигурни дека не сте бремена 
 
• ИУВ може да се вметне во првите  
  2 дена по породувањето 
 
 

Би сакале ли 
ИУВ сега? 



По пометнување или абортус: 
• Може да се вметне веднаш по абортус. Ако е во првите 7 дена по 
абортусот, не е потребна дополнителна заштита. 

Може да добиете ИУВ сега 

Дали клиентката е подготвена за ИУВ сега? 
Следен чекор: 

Ако може сега да добие ИУВ, подгответе 
ја за вметнување или договорете вметнување 

што поскоро. 

Ако мора да чека, понудете 
кондоми или друг метод. 

Бакарна ИУВ 

• Може да започнете во кој било 
  ден од менструалниот циклус  
  ако сте сигурни дека не сте  
  бремена 

• Ако менструацијата започнала во последните 12 дена, ИУВ 
може да се вметне сега. 
• Ако менструацијата започнала пред повеќе од 12 дена, ИУВ 
може да се вметне ако постои разумна увереност дека жената не е 
бремена (проверете со листата во Додаток 1). Не треба да се чека 
следната менструација. 

Вметнување по породување: 
• Може да се вметне во рок од 48 часа по породувањето. Потребна 
е посебна обука. 
• Може да се вметне и по 4 недели од породувањето. Мора да 
постои разумна увереност дека жената не е бремена. 
• Меѓу 48 часа и 4 недели по породувањето, одложете го вметнувањето. 
Понудете кондоми или друг метод ако жената не дои ексклузивно. 

Ако клиентката се префрла од друг метод: 
• Ако правилно користела сигурен метод (вклучув. и ЛАМ) или немала секс 
од последниот циклус, можете да ја вметнете ИУВ сега, само не за време 
на менструација 

• ИУВ може да се вметне во  
  првите 2 дена по  
  породувањето 

ИУВ  
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Ако има инфекција: 
• Може да се вметне кога инфекцијата целосно ќе се излечи. 
Понудете кондоми или друг метод во меѓувреме.  



Што да се запомни 
• Вашиот вид ИУВ 

• Кога да се извади ИУВ 

• Вообичаени се промени при 
крвавењето и грчеви. 

• Дојдете на контрола по 3 до 
6недели или по следната 
менструација. 

Посетете сестра или лекар ако: 
• Не ви 
дошла 
менструа- 
ција или 
мислите 
дека сте 
бремена  

• Можеби имате 
СПИ или ХИВ/ 
СИДА 

• Се чини дека 
конците на 
ИУВ ја 
промениле 
должината 
или 
недостигаат 

• Имате 
лоша 
болка во 
долниот 
дел од 
стомакот 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања?  



Знаци за повторна посета: 
• „Овие знаци покажуваат дека лекар или сестра 
треба да проверат дали се појавува проблем“. 
• „Сакам да ги знаете и да ги запомните“. 

• Дајте ѝ на клиентката информативна картичка или копија од 
страницата за клиенти и објаснете. Кажете ѝ картичката да 
ја чува на сигурно место. 
• Бакарната ИУВ T 380A трае 10 години. 
• За постари жени, ИУВ треба да се остави до 1 
година по последната менструација (менопауза) 
заради целосна заштита од бременост. 

• Посетете сестра или лекар ако: 
— Не ви дошла менструација или мислите дека сте   
    бремена   
— Можеби имате СПИ или ХИВ/СИДА 
— Се чини дека конците на ИУВ ја промениле   
    должината или недостигаат 
— Имате лоша болка во долниот дел од стомакот 

• Вашиот вид ИУВ 

• Кога да се извади ИУВ 

Што да се запомни 

„Верувате ли дека  можете успешно да го користите овој метод? Треба ли нешто да повторам 
или да објаснам?“Запомнете да понудите кондоми за двојна заштита! 

Последна, најважна порака: 
„Дојдете секогаш кога имате прашања или сакате да ви се отстрани ИУВ“. 

Последни чекори: 

Бакарна ИУВ 

• Закажете контрола за проверка на ИУВ и за 
да се види дека нема инфекција. 
• Поттикнете ја клиентката да дојде во секое време ако 
има проблеми или за да ѝ се отстрани ИУВ. 

• Дојдете на контрола по 3 до 6 недели 
или по следната менструација. 

• За постари жени, ИУВ треба да се остави до 1 година по 
последната менструација (менопауза) заради целосна заштита 
од бременост 

• Вообичаени се промени при 
крвавењето и грчеви. 

ИУВ  
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• Земајте таблета секој ден 
• Може да бидат многу ефективни 
• Многу се безбедни 
• Помагаат во намалување на 
  менструалното крвавење и 
  грчевите 
• Некои жени на почетокот имаат 
  нус-појави—не се штетни 
• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Tаблети 

Сакате ли повеќе да дознаете 
за таблетите или да 

зборуваме за друг метод? 



Tаблети 

• Земајте таблета секој ден 
• Може да бидат многу   
  ефективни 
• Многу се безбедни 
• Помагаат во намалување на 
  менструалното крвавење и 
  грчевите 
• Некои жени на почетокот  
  имаат нус-појави—не се  
  штетни 
• Не штитат од СПИ или 
  ХИВ/СИДА 

„Сакате ли повеќе да дознаете за таблетите или да зборуваме за друг метод?“ 
Ако клиентката сака да дознае повеќе за 

таблетите, одете на следната страница. 

Следен чекор: 

Т1 

Tаблети 

„Би се сетиле ли да земете таблета секој ден?“ 
Не треба да правите ништо во времето на сексуалниот однос. 

• Многу се ефективни ако се земаат секој ден. Но, ако жената 
заборави да земе, може да забремени. 
• Лесно се прекинуваат: Жената што прекинува со таблетите наскоро 
може да забремени. 

• Нус-eфектите често исчезнуваат по првите 3 месеци (види стр. Т3). 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

За комбинираната таблета: 
• Содржи хормони, естроген и прогестоген. 
• Дејствува главно преку запирање на овулацијата (види додатоци 4 и 
5). 

• Таблетите не се штетни за здравјето на повеќето жени. Некои 
клиентки може да се загрижени дека тие предизвикуваат рак, но 
студиите покажуваат дека ризикот е многу мал за речиси сите жени. 
Таблетите дури и штитат од некои видови рак. (Види Додаток 10.) 
• Сериозните компликации се ретки. Tие вклучуваат срцев напад, 
мозочен удар, згрутчување на крвта во длабоките вени на нозете 
или белите дробови. 
• Помало менструално крвавење може да намали анемија. 
• Проверете загриженост за  слушнати работи: „Што 
имате слушнато за таблетите?“ 
• Објаснете ги вообичаените митови: Таблетите се раствораат во крвта. Tие 
не се насобираат во стомакот. (Види и Додаток 10.) 

За разговор околу друг метод, одете на таб со 
нов метод или на табот Избирање метод.  

 



Кој смее, а кој не смее да користи таблети 

Но, обично не смеат да ги користат ако: 

• Имаат висок 
крвен притисок 

• Пушат 
и имаат 
35 или 
над 35 
години 

• Дојат 6 или 
помалку од  6 

месеци 
• Mожеби се 

бремени 

• Се  
породиле 

во последните 
3 недели 

Повеќето жени може 
безбедно да  
користат таблети 

• Имаат други 
сериозни 

здравствени 
состојби 



Повеќето жени може безбедно да 
користат  таблети. Но, обично не 
смеат да ги користат ако: 
 

• Ако е можно, проверете го крвниот притисок (КП). Ако систолниот КП е 
  140+ или дијастолниот КП е 90+, помогнете ѝ да избере друг метод (но, 
  не месечна инјекција). (Ако систолниот КП е 160+ или дијастолниот КП е 
  100+, не треба да користи ни инјекција со продолжено дејство.) 
• Ако не е можна проверка на КП, прашајте дали има висок КП и прифатете 
  го одговорот. 

Кој смее, а кој не смее да користи таблети 

„Можеме да откриеме дали таблетите се безбедни за Вас. Обично, 
жените со некоја од овие состојби треба да користат друг метод“. 

• Ако не сте сигурни, употребете ја листата за проверка на бременост во    
  Додаток 1 или направете тест за бременост. 

 
 
Клиентката не може да користи таблети: помогнете ѝ да 

избере друг метод, но не месечна инјекција. 
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Клиентката може да користи таблети: 
одете на следната страница. 

• Пушат и имаат 35 или над 35 години 
• Имаат висок крвен притисок 
• Се породилево последните3 недели 
• Дојат 6 или помалку од  6 месеци 
• Mожеби се бремени 
• Имаат други сериозни здравствени  
  состојби 
 
 
 
 
 

*„Што е тоа мигрена?“ 
Прашајте: „Дали често имате силни  главоболки на 
едната страна или пулсирање што предизвикува 
мачнина и се влошува при светлина, врева или 
движење? Гледате ли светла точка пред вакви 
главоболки?“ (мигренозна аура) 

Следен чекор: 

Т1 

Tаблети 

Обично не смее да се користат со  
која било од овие сериозни здравствени 
состојби (ако не сте сигурни, проверете го 
прирникот или упатете) 

• Имаат други сериозни здрав. состојби: 
• Некогаш имала мозочен удар или проблем со срцето или крв. садови. 
• Мигренозни главоболки*: Не треба да користи таблети ако е над 35 год. 
  и има мигрени или на  која било возраст ако има мигренозна аура. Жени    
  под 35 год. со мигрени без aура и жени со обични главоболки обично  
  МОЖЕ да користат таблети. 
• Некогаш имала рак на дојките. 
• Има 2 или повеќе ризик-фактори за срцева болест како што е висок КП, 
  дијабетес, пуши или е постара. 
• Заболување на жолчниот меур. 
• Некогаш имала тромб во белите дробови или длабоко во нозете. Жени 
  со површинска тромбоза (и варикозни вени) МОЖЕ да користат таблети. 
• Наскоро ќе се оперира? Не треба да почнува ако оди на операција 
  што ќе ја направи неподвижна повеќе од 1 недела. 
• Сериозна болест на црниот дроб или жолтица (жолта кожа или очи). 
• Дијабетес повеќе од 20 год. или тешко оштетување од дијабетес. 
• Зема апчиња за туберкулоза, габични инфекции или епилепсија   
  (грчеви/напади). 



Можни нус-појави 

• Околу пола од корисниците никогаш немаат нус-појави. 
• Нус-појавите често исчезнуваат или слабеат во рок од 3 м. 

• Мачнина 
(вознемирен 

стомак) 

• Чувстви- 
телни гради 

• Дамкаво крвавење 
или крвавење 
меѓу циклуси • Мало 

покачување 
или губење 

тежина 

• Благи 
главоболки 

Најчести: 

Сакате ли да се 
обидете со овој 

метод и да видите 
дали Ви се допаѓа? 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои 
нус-појави. Tие обично не се знаци на болест. 

• Вртоглавица 



• „Потребно е време телото да се прилагоди“. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 
• Околу пола од корисниците никогаш немаат нус-појави. 
• Нус-појавите често исчезнуваат или слабеат во рок од 3 м. 

Можни нус-појави 

Ги разбира ли клиентката нус-појавите? Подготвена ли е да избере метод? 

• Околу пола од корисниците никогаш немаат 
нус-појави. 
• Нус-појавите често исчезнуваат или слабеат 
во рок од 3 м. 

Следен чекор: 

Разговарајте: 
• „Кога Вам би Ви се случиле овие нус-појави, 
  што би мислеле или чувствувале за нив?“ 
• „Што би Ви значело ова Вам?“ 
• „Што би направиле?“ 
• Зборувајте за слушнати информации или 
  загриженост. Во врска со митовите види Додаток 10. 
• „Ве молам дојдете секогаш кога Ви треба 
  помош или имате прашања“. 
• „Во ред е да се промени методот во секое време“. 
• За решавање на нус-појавите, види таб Клиент што   
  доаѓа повторно. 

• Кажете ѝ на клиентката: прескокнувањето таблети може да    
го влоши крвавењето и носи ризик од бременост. 

Т1 

Најчести: 
• Мачнина (вознемирен стомак) 
• Чувстви-телни гради 
• Дамкаво крвавење или крвавење 
  меѓу циклуси  
• Мало покачувањеили губење    
  тежина 
• Благи главоболки 

Tаблети 

Ако одлучила да го избере методот, 
одете на следната страница 

Ако не, разговарајте уште или 
разгледајте други методи. 

Ако го изберете овој метод, може да 
имате некои нус-појави. Tие обично 
не се знаци на болест. 



• Земајте по една таблета секој ден, 
  преку уста 
 
 
 

Ако користите пакетче со 28 таблети: 
 
• Кога ќе завршите со сите таблети 
  во пакетчето, започнете ново 
  следниот ден 
 
Ако користите пакетче со 21 таблета: 
• Кога ќе завршите со сите таблети 
  во пакетчето, чекајте 7 дена пред 
  да започнете ново 

Како се земаат таблети 

пакетче 
со 28 

таблети 

пакетче 
со 21 

таблета  



Како се земаат таблети 

• Најважно упатство. 
• Покажете како да ги следи стрелките на пакетчето. 

• Предупредете ја клиентката: Премногу чекање меѓу 
  пакетчиња многу го зголемува ризикот од бременост. 
• Со пак. од 28 табл.: Не се чека меѓу пакетчињата. 
• Со пакетче од 21 таблета: 7 дена без таблети 
  (на пр., последна таблета од старото пакетче во 
  сабота, потоа, првата таблета од новото пакување 
  следната недела). 

• Дајте ѝ на клиентката пакетчето да го држи и да го    
  разгледа. 

• Земајте по една таблета секој ден, 
  преку уста 

Следен чекор: 

Разговарајте 
• Лесно ли е да се запомни да се земаат табл.? 
 „Што би Ви помогнало да се сетите? Што  
  правите друго редовно секој ден?“ 
• Најлесно време за таблетите? При оброк? Пред   
  легнување? 
• Каде да се чуваат таблетите. 
• Што да се прави ако снема од таблетите. 

Т1 

Дали клиентката разбира како се замаат таблети? Ако 
треба, разговарајте уште или одете на следната стр. 

Tаблети 

Ако користите пакетче со 28 
таблети: 
 
• Кога ќе завршите со сите таблети 
  во пакетчето, започнете ново 
  следниот ден 
 
Ако користите пакетче со 21 
таблета: 
• Кога ќе завршите со сите таблети 
  во пакетчето, чекајте 7 дена пред 
  да започнете ново 



Исто така, прескокнете ги 
таблетите за потсетување 
(или неделата без таблети) и одете директно 
на следното пакетче 

• И ако пропуштите 3 или 
  повеќе табл. во 3. 

• Фрлете ги пропуштените таблети и 
продолжете со земање по една секој ден 

• Мора да користите и кондоми или да   
  избегнувате секс следните 7 дена 

Ако пропуштите таблети 

таблети за 
потсетување 

• СЕКОГАШ земете таблета 
  веднаш штом се сетите и 
  продолжете со земање секој ден 

Ако пропуштите таблети: 
Заборавање 

таблети 
води до 

бременост! 

Но, ако пропуштите 3 или повеќе табл. или започнете пакување 3 или повеќе дена подоцна 

Ако пропуштите таблети за потсетување (само кај пакет. со 28 таблети): 



Разбира ли клиентката што да направи ако пропушти 
таблети? Дајте кондоми како поткрепа, ако треба. 

Зборувајте уште, ако е нужно, или одете на следната стр. 

Ако пропуштите таблети 

Следен чекор: 
• Ако клиентката често пропушта таблети, можеби се 
попогодни други методи. 

• Пакетчиња со 28 таблети имаат 7 таблети за потсетување 
(4. недела). Овие таблети не содржат хормони. 
• Пакетчиња со 21 таблета немаат таблети за потсетување, но 
обично се чека 7 дена, па се почнува со ново пакетче. Почнување 
порано не е опасно. 

Т1 

Tаблети 

Што да се прави со уште пропуштени таблети (ако пропушти повеќе 
од 1 таблета): 
• Ако има пакетчиња со означени денови во неделата, или сака 
секое пакетче да го започнува во ист ден, треба да ја земе 
првата пропуштена табл., но да ги фрли другите пропуштени. 
• Инаку, може само да продолжи со пакет. каде што застанала. 

Клучни пораки за пропуштени таблети: 
• Веднаш штом се сети дека пропуштила активна таблета, 
клиентката мора да ја земе и да продолжи со остатокот од 
пакетчето. Зависно кога ќе се сети, може да значи дека треба 
да земе 2 таблети во ист ден, па дури и во исто време. 
• Нема потреба од кондоми или избегнување секс ако пропушти 
само 1 или 2 таблети. 
• Почнување подоцна е исто како пропуштени таблети. Ако 
со пакетчето задоцни 3 или повеќе дена, треба да користи 
кондоми или да избегнува секс следните 7 дена. 
• Итна контрацепција може да се земе предвид ако пропушти 3 или 
повеќе таблети во првата недела или задоцни со пакетчето 3 или 
повеќе дена. 
• Прескокнување на таблетите за потсетување или на неделата без 
таблети не е штетно. Тој месец може да не добие менструација. 

• И ако пропуштите 3 или повеќе табл.  
  во 3. Исто така, прескокнете ги  
  таблетите за потсетување (или  
  неделата без таблети) и одете  
  директно на следното пакетче 
 

 • Фрлете ги пропуштените таблети и  
  продолжете со земање по една секој ден 

• Мора да користите и кондоми или да  
  избегнувате секс следните 7 дена 

• СЕКОГАШ земете таблета веднаш штом се    
  сетите и продолжете со земање секој ден 

Ако пропуштите таблети: 

   Но, ако пропуштите 3 или повеќе табл. или 
започнете пакување 3 или повеќе дена подоцна 

    Ако пропуштите таблети за потсетување 
(само кај пакет. со 28 таблети): 



Може да започнете денес 

• Може да започнете во кој било 
  ден од циклусот ако сме 
  сигурни дека не сте бремена 

Сакате ли да започнете сега?  



Може да започнете денес 

Ако се префрла од друг метод: 
• Ако се префрла од мини-таблети или импланти, сега е најдоброто време. 
• Ако се префрла од инјекции, треба да започне со таблети во времето кога 
  би добила повторна инјекција. 
• Ако се префрла од ИУВ, a менструацијата започнала пред повеќе од 5 дена, 
  може да почне со таблети сега, но да  остави ИУВ до следниот циклус. 

Клиентката е подготвена да започне сега? 
Следен чекор: 

Ако да, дајте ѝ количества таблети за до 
една година. Помогнете ѝ да ја земе првата 

таблета сега, ако сака. 

Ако не, дајте ѝ таблети за дома. Замолете ја да 
почне на првиот ден од следниот циклус (или 

ако дои, кога бебето ќе наполни 6 месеци). Дајте 
кондоми за дотогаш. Објаснете ја нивната употреба. 

• Може да започнете во      
  кој било ден од      
  циклусот ако сме 
  сигурни дека не сте   
  бремена По породување, ако дои: 

• Може да започне по 6. месец од породувањето. 
• Ако бебето е помало од 6 месеци, дајте ѝ кондоми за во меѓувреме. 
По породување, ако НЕ дои: 
• Може да започне по 3. недела од породувањето. 

По пометнување или абортус: 
• Може да започне веднаш по абортусот. Во првите 7 дена потоа, не е 
  потребна дополнителна заштита.. 

Т1 

Tаблети 

Ако менструалното крвавење започнало во последните 5 дена: 
• Клиентката може да започне СЕГА. Не е потребна дополнителна заштита. 
Ако менструалното крвавење започнало пред повеќе од 5 дена или 
ако клиентката е аменореична (нема менструации): 
• Може да започне СЕГА ако е сосема сигурна дека не е бремена (употребете 
  листа за проверка на бременост во Додаток 1). Нема потреба да се чека 
  следната менструација за почнување со таблети. 
• Треба да избегнува секс или да користи кондоми 7 дена по првата таблета.  



Што да се запомни 

• Земајте по една таблета секој ден 
 
• Ако пропуштате таблети, може да   
  забремените 
 
• Дојдете по уште таблетипред да Ви      
  снема или ако имате проблеми. 
 
• Нус-појавите се вообичаени,  
  но ретко се штетни.  
 
• Дојдете повторно ако Ви пречат.  

Посетете сестра или лекар ако: 

• Имате остра, постојана болка во 
стомакот, градите или нозете 

• Имате многу силни 
главоболки 

• Светкање 
пред очите 
пред појавата 
на силните 
главоболки  • Пожолтување на 

кожата или очите 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања? 



• Земајте по една таблета секој ден 
• Ако пропуштате таблети, може да  
  забремените 
• Дојдете по уште таблетипред да Ви  
  снема илиако имате проблеми. 
• Нус-појавите се вообичаени, но  
  ретко се штетни.  
• Дојдете повторно ако Ви пречат.  

Знаци за повторно доаѓање: 
• „Во многу случаи овие знаци немаат врска со   
  земањето таблети. Но, лекар или сестра треба да  
  проверат да не се развива сериозен проблем и дали  
  може да продолжите со таблетите“. 
• „Сакам да ги знаете и да се сетите на нив”. 

• Ако е можно, испланирајте следен контакт 3 месеци по 
  почнувањето со таблетите. Секогаш планирајте    
  годишна контрола. 
• Поканете ја клиентката да дојде секогаш кога ѝ требаат 
   уште таблети или помош, информации или нов метод. 

Што да се запомни 

  

„Верувате ли дека  може успешно да го користите овој метод? 
Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
Последна, најважна порака: „Земајте таблета секој ден“. 

Последни чекори: 

Посетете сестра или лекар ако: 
― Имате остра, постојанаболка во  
    стомакот, градите или нозете 
― Имате многу силни главоболки 
― Светкање пред очите пред појавата на  
    силните главоболки  
― Пожолтување на кожата или очите 

Т1: 

• Ако друг здравствен работник ја праша за лекарства, 
клиентката треба да спомене дека користи таблети. 

• Погрижете се клиентката да знае што да прави 
ако пропушти таблети. 

Tаблети 



Mини-таблети 

Различни од 
таблетите 
Прашајте го 

Вашиот лекар 

 
 

• Добар метод за време на доење 
• Земајте таблета секој ден во исто време 
• Многу безбедни 
• Жени кои не дојат може да забележат 
  промени во менструацијата 
• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овој метод или да 

зборуваме за друг метод? 



За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

• „Би се сетиле ли да земете таблета во исто време секој ден?“ 
• Не треба ништо да се прави за време на сексуалниот однос. 

• Таблетите не се штетни за здравјето. 
• Проверете дали постои загриженост за слушнатите информации: 
„Што имате слушнато за мини-таблетите?“ 
• Објаснете ги вообичаените митови: Таблетите се раствораат 
во крвта. Не се акумулираат во стомакот. (Види и Додаток 10.) 

За мини-таблетите: 
• Содржат само прогестоген. Добри се за жени што не можат да примаат 
естроген. 
• Дејствуваат главно преку згуснување на цервикалната слуз и 
запирање на овулацијата (види додатоци 4 и 5). 
• Многу ефективни при доење. 
• Лесно се прекинуваат: Потоа, жената може наскоро да забремени. 
Во споредба со комбинираните таблети: 
• Подобри при доење. Не влијаат врз квалитетот или количеството млеко. 
• Земањето таблети на време е дури поважно. За жени кои не дојат, земањето 
таблета со повеќечасовно задоцнување може 
да го зголеми ризикот од бременост. 
• Земајте таблета секој ден  
• Помалку нус-појави, освен промени при крвавењето 

Mини-таблети 

„Сакате ли да дознаете повеќе за овој метод или да зборуваме за друг метод?“ 
Ако клиентката сака да дознае повеќе за мини-

таблетите, одете на следната страница. 

Следен чекор: 

• Добар метод за време на доење 
 
• Земајте таблета секој ден во исто 
време 
 
• Многу безбедни 
 
• Жени кои не дојат може да 
забележат промени во 
менструацијата 
 
• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Mини-таблети 

МТ 

• Нус-појави: види стр. MТ3. 

За разговор околу друг метод, одете на таб 
со нов метод или на табот Избирање метод 

 



Кој смее, а кој не смее да користи мини-таблети 

Но, обично не може да ги користат ако: 

Повеќето жени може 
безбедно да користат 
мини-таблети 

• Дојат 6 или  
помалку недели 

• Mожеби се бремени 
• Имаат други сериозни 

здравствени 
состојби 



„Можеме да откриеме дали мини-таблетите се безбедни за  Вас. 
Обично, жените со некоја од овие состојби треба да користат 
друг метод“. 

• Дајте ѝ таблети и кажете ѝ да започне кога бебето ќе наполни 6   
  недели. 

Повеќето жени може безбедно да 
користат мини-таблети. Но, обично не 
може да ги користат ако: 
 

• Некогаш имале рак на дојките. 
• Сериозна болест на црниот дроб или жолтица (жолта кожа 
   или очи). 
• Имаат тромб во белите дробови или длабоко во нозете. Жени 
   со површински тромб (и варикозни вени) МОЖЕ да користат. 
• Земаат лекови за туберкулоза, габични инфекции или епилепсија 
   (грчеви/напади) 

Кој смее, а кој не смее да користи мини-таблети 

  Клиентката може да користи мини- 
таблети: Одете на следната страница. 

Следен чекор: 

• Дојат 6 или помалку недели 

• Можеби се бремени • If in doubt, use pregnancy checklist in Appendix 1 or perform 
pregnancy test.  

Повеќето жени кои имале мозочен удар или проблеми со 
срцето или крвните садови МОЖЕ да користат мини-

таблети.  

Mини-таблети 

МТ  
2 

Обично, жените со некоја од овие 
состојби треба да користат друг 
метод“. 

• Имаат други сериозни здравствени 
состојби 

• Most women who have had stroke or problems with heart or 
blood vessels CAN use the mini-pill. 



Можни нус-појави 

• Поневообичаени: главоболка, чувствителни гради 

• Вообичаени (кога не се дои): нередовно крвавење, 
дамкаво крвавење, нема менструација 

Сакате ли да се 
обидете со овој 

метод и да видите 
како Ви се допаѓа? 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои  
нус-појави. Tие обично не се знаци на болест 



„Потребно е време телото да се прилагоди“. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 
Разговарајте: 
„Кога Вам би ви се случиле овие нус-појави, 
што би помислиле или почувствувале?“ 
• „Што би Ви значело тоа?“ 
• „Што би направиле?“ 
• Разговарајте за слушнати информации или 
загриженост. Види Додаток 10 за митови. 

Ги разбира ли клиентката нус-појавите? Подготвена ли е да избере метод? 

• Може да земе аспирин, парацетамол или ибупрофен за 
главоболка. 

Кај жените што не дојат, нередовните циклуси, Дамкавото 
крвавење, лесното крвавење меѓу циклуси и аменореата 
(немањето циклус) се вообичаени и нормални. 
Кажете ѝ на клиентката: прескокнувањето таблети 
може да го влоши крвавењето кое се јавува како нус 
појава и носи ризик од бременост. 

Можни нус-појави 

Следен чекор: 

Mини-таблети 

• Вообичаени (кога не се дои): 
нередовно крвавење, дамкаво 
крвавење, нема менструација 

• Поневообичаени: главоболка, 
чувствителни гради 

МТ  
3 

• Поканете ја клиентката да дојде по помош во секое 
време. 
• „Во ред е да смените метод во секое време“. 
• За нус-појави, види таб 

Ако одлучила да го користи методот, 
одете на следната страница. 

Ако не, зборувајте уште или разгледајте 
други методи 

Ако го изберете овој метод, може да 
имате некои нус-појави. Tие обично 
не се знаци на болест 



Како се земаат мини-таблети 

• Земајте по една таблета секој ден во   
  исто време 
 
• Кога ќе завршите со сите таблети во  
  пакувањето, започнете  ново пакетче  
  следниот ден 
 
• Доцните со таблетата? 
— Земете ја штом се сетите 
— Можеби треба да ги следите  
     посебните упатства ако доцните  
     повеќе од 3 часа 



• Најважно упатство: Земајте таблета секој ден во исто 
  време. Ако не доите, земањето таблета само неколку часа 
  подоцна го зголемува ризикот од бременост (самото 
  доење спречува бременост). 

• Не чекајте меѓу пакетчињата. 
• Сите таблети се активни (сите содржат хормони). 

• Дајте ѝ на клиентката пакетче да го држи и да го разгледа. 

• Земајте по една таблета секој ден во  
  исто време 
 
• Кога ќе завршите со сите таблети во  
  пакувањето, започнете  ново пакетче  
  следниот ден 
 
 
• Доцните со таблетата? 
— Земете ја штом се сетите 
— Можеби треба да ги следите  
    посебните упатства ако доцните  
    повеќе од 3 часа 

Ако задоцните со  таблета повеќе од 3 часа и: 
• Не доите ИЛИ доите, но циклусот е 
воспоставен: Избегнувајте секс или користете 
кондоми во следните 2 дена. 
• Доите и циклусот НЕ е воспоставен: Нема посебни 
упатства. Не е потребна дополнителна заштита. 

Посебни 
упатства 

Како се земаат мини-таблети 

Следен чекор: 

Mини-таблети 

Разбира ли клиентката како се земаат мини-таблетите и 
што треба да прави ако пропушти таблети? 

Зборувајте уште ако треба, или одете на следната стр. 4 МТ  
4 

Разговарајте 
• „Што би Ви помогнало да земете таблета 
  навреме секој ден?“ 
• Најлесно време за земање таблети? 
• Каде да се чуваат таблетите? 
• Што ако снема таблети? 

• Дајте ѝ на клиентката кондоми за дома.  



Може да започнете денес 

• Ако не доите, може да започнете    
  во кој било ден од менструалниот   
  циклус ако сме сигурни дека не   
  сте бремена 

• Може да започнете денес ако 
  доите ексклузивно најмалку 6 
  недели 



Може да започнете денес 

5 

Клиентката е подготвена да започне сега? 
Следен чекор: 

Ако да, дајте ѝ таблети за до една 
година. Разговарајте за тоа кога би било 
добро време да ја земе првата таблета. 

Ако не, дајте ѝ таблети за дома. 
Објаснете го вистинското време за почеток. 

Дајте кондоми за дотогаш. Објаснете како се користат. 

Mини-таблети 

• Ако не доите, може  
  да започнете во  кој  
  било ден од  
  менструалниот  
  циклус ако сме  
  сигурни дека не сте  
  бремена 

• Може да започнете   
  денес ако доите  
  ексклузивно најмалку  
  6 недели 

МТ  
5 

Ако циклусот започнал во последните 5 дена: 
• Може да започне СЕГА. Не е потребна дополнителна заштита. 
Ако циклусот започнал пред повеќе од 5 дена или ако е аменореична (нема 
менструација): 
• Може да започне СЕГА ако е сосема сигурна дека не е бремена (употребете ја листата за 
проверка на бременост во Додаток 1). Не треба да го чека следниот циклус за табл. 
• Треба да избегнува секс или да користи кондоми 48 часа по првата таблета. 

Ако се префрла од друг метод: 
• Ако се префрла од таблети или импланти, сега е најдобро време да започне. 
• Ако се префрла од инјекција, треба да започне со таблетите во времето кога 
би требало да ја добие повторната инјекција. 
• Ако се префрла од ИУВ, а циклусот започнал пред повеќе од 5 дена, може да 
започне со таблетите сега, но да ја остави спиралата до следната менструација. 

По породување, ако клиентката дои: 
• Ако дои ексклузивно (или речиси ексклузивно), може да започне со таблети по 6. 
недела од породувањето__________. Не е потребна дополнителна заштита ако е меѓу 6 недели 
и 6 месеци по породувањето, а циклусот не ѝ се вратил. 
• Ако дои повремено, најдобро е да започне 6 недели по породувањето. Чекањето носи 
ризик од бременост. 
По породување, ако НЕ дои: 
• Може да почне веднаш по породувањето. Ако е во првите 4 недели по породувањето, не 
е потребна дополнителна заштита. 

По пометнување или абортус: 
• Може да започне веднаш по абортусот. Ако е во првите 7 дена потоа, не е потребна 
дополнителна заштита 



• Земајте мини-таблета секој   
  ден во исто време 
 
• Ако задоцните со таблетите,  
  може да забремените 
 
• Нус-појавите се вообичаени,  
  но ретко штетни. Дојдете  
  повторно ако Ви пречат. 
 
• Дојдете по уште таблети  
  пред да Ви снема или ако   
  имате проблеми 
 
 
 

Што да се запомни 

Посетете сестра или лекар ако: 

• Имате светла 
точка во 
видното поле 
пред појавата 
на силни 
главоболки 

• Жолта кожа 
или очи 

• Можеби сте 
бремена, 
посебно ако 
имате болка 
или мака во 
стомакот 

• Необично 
обемно или 
долго 
крвавење 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања? 



Што да се запомни 

„Сигурна ли сте дека  може успешно да го користите методов? 
Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
Последна, најважна порака: „Земајте таблета секој ден во исто време“. 

Последни чекори: 

• Земајте мини-таблета секој ден во  
  исто време 
• Ако задоцните со таблетите, може да  
  забремените 
• Нус-појавите се вообичаени, но ретко  
  штетни. Дојдете повторно ако Ви  
  пречат. 
• Дојдете по уште таблети пред да Ви   
  снема или ако имате проблеми 
 
 
 

Mини-таблети 

Знаци за повторна посета: 
• „Во многу случаи овие знаци не се поврзани со 
земањето мини-таблети. Но, лекар или сестра треба 
да проверат да не се развива сериозен проблем и дали 
може да продолжите со мини-таблетите”. 
• “„Сакам да ги знаете и да ги запомните“. 

• Поканете ја клиентката да дојде секогаш кога ѝ требаат 
уште таблети или помош, информации или нов метод. 
• Ако може, испланирајте следен контакт 3 месеци по 
започнување со таблетите. Секогаш планирајте следна 
посета еднаш годишно. 
• Ако дои, поканете ја да дојде кога ќе престане со 
доење. Можеби ќе сака тогаш да се префрли на друг 
метод. 

• Ако друг здравствен работник ја праша за лекови, 
клиентката треба да спомене дека користи мини-таблети. 

МТ 
6 

• Крвавење што трае повеќе од 8 дена и е двапати 
пообемно од обично. 

Посетете сестра или лекар ако: 
— Имате светла точка во видното поле  
     пред појавата на силни главоболки 
— Жолта кожа или очи 
— Можеби сте бремена, посебно ако имате  
    болка или мака во стомакот 
— Необично обемно или долго крвавење 



Инјекција со продолжено дејство 
• Инјекција на секои 2 или 3месеца,  
  во зависност од видот 
 
• Многу ефективна 
 
• Често треба повеќе време за да 
  се забремени по прекинување 
 
• Многу безбедна 
 
• Ја менува менструацијата 
 
• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овој метод или да 

зборуваме за поинаков метод? 



Инјекција со продолжено дејство 

• „Би можеле ли да доаѓате на време за инјекции?” 
• „Како би се сетиле?“ 

• Многу ефективна, доколку клиентката доаѓа на време за инјекции. 
• „Барате ли метод што е лесен за ефективно користење?“ 

 

• Инјекциите не се штетни за здравјето. Кај жените што дојат, тие не влијаат 
врз квалитетот на млекото. 

• Проверете загриженост поврзана со  слушнати информации: 
• „Што сте слушнале за овие инјекции?“ 
• Објаснете ги вообичаените митови. (Види и Додаток 10.) 

• По запирање со инјекцијата, поминуваат неколку месеци пред повеќето 
жени да можат да забременат, а кај некои жени дури и повеќе. Таа не ги 
прави жените трајно неплодни. 

Tab: Long-Acting Injectables 

• Инјекција на секои 2 или 3 
месеца, во зависност од видот 

 

• Многу ефективна 

• Многу безбедна 

• Ја менува менструацијата 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

• Често треба повеќе време за да 
се забремени по прекинување 

Сакате ли да дознаете повеќе за овој метод или да зборуваме за поинаков метод?  
Ако клиентката сака да дознае повеќе за оваа 

инјекција, одете на следната стр. 

Следен чекор: 

 
 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 
 

За инјекцијата со продолжено дејство: 
• DMPA и NET-EN се два вида инјекции со продолжено дејство. 
• Содржат прогестагени, но не содржат естрогенска компонента. 
• Дејствува главно со запирање на овулацијата (види додатоци 4 и 5). 
• Не се потребни резерви дома. 

ИПД 
1 

•  За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

• Нус-појави: види стр. ИПД3.. 

За друг метод, одете на таб со нов 
метод или на табот Избирање метод.  

  
 

 



 Кој смее, а кој не смее да користи 
инјекција со продолжено дејство 

Но, обично не смеат ако: 

Повеќето жени можат 
безбедно да ја користат 
оваа инјекција 

• Дојат 6 или 
помалкуод  6 недели 

• Имаат други 
Сериозни 

Здравствени 
состојби 

 

• Имаат многу висок 
крвен притисок  • Mожеби 

се бремени 
 



• Mожебисе бремени 

• Имаат многу висок крвен притисок 

Можеме да дознаеме дали оваа инјекција може безбедно да ја 
користите. Обично, жените со некоја од овие состојби треба да 
користат друг метод“. 

• Ако е можно, проверете го крвниот притисок (КП). Ако систолниот КП е 160+ 
или дијастолниот КП е 100+, нека избере друг метод (но, не таблети или 
месечни инјекции). 

• Ако не може да се провери КП, прашајте ја клиентката за висок КП и 
прифатете го одговорот како сигурен. 

• Замолете ја да дојде повторно кога бебето ќе наполни 6 месеци. 
Поттикнете ја да продолжи со доење. 

    Кој смее, а кој не смее да користи 
инјекција со продолжено дејство 

 

Клиентката може да користи инјекции: 
одете на следната страница. 

Следен чекор: 

• Дојат 6 или помалку од 6 недели 

Клиентката не може да користи инјекции: 
Нека избере друг метод. 

 

• Ако не сте сигурни, употребете ја листата за проверка на бременост во 
Додаток 1 или направете тест за бременост. 

Повеќето жени можат безбедно да ја 
користат оваа инјекција. Но, обично 
не смеат ако: 

ИПД 
2 

Обично не смее да се користи при некоја 

од овие сериозни здравствени состојби 

(ако не сте сигурни, проверете во 

инструментот или упатете) 

• Имаат други сериозни здравствени состојби 
• Клиентката некогаш имала мозочен удар или проблем со срцето или крвните 

садови. 
• Има 2 или повеќе фактори на ризик од срцева болест, како што се 

хипертензија, дијабетес, пуши или е постара. 
• Има дијабетес повеќе од 20 години или тешко оштетување предизвикано од 

дијабетес. 
• Има белодробна тромбоза или длабока венска тромбоза на нозете. Жените 

со површинска тромбоза (и варикозни вени) МОЖЕ да ја користат оваа инј. 
• Некогаш имала рак на градите. 
• Необјаснето вагинално крвавење: ако __________крвавењето упатува на 

сериозна состојба, нека избере метод без хормони сѐ додека не се оцени 
необичното крвавење. 

• Сериозна болест на црниот дроб или жолтица (жолта кожа или очи). 

 
Инјекција со 
продолжено 

дејство 



Можни нус-појави 

• Многу чести: 

Промени во менструацијата 

• Чести: 

Зголемување на телесната 
тежина 

• Поретки: 

Некои други 

 
Сакате ли да се обидете 

со овој метод и да видите 
дали Ви се допаѓа? 

 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои нус- 

појави. Tие обично не се знаци на болест 



„Потребно е време телото да се прилагоди“. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 
Разговарајте: 
• „Кога Вам би Ви се случиле овие нус-појави, 
што би помислиле или почувствувале?“ 
• „Што би Ви значело тоа?“ 
• „Што би направиле?“ 
• Разговарајте за слушнатите информации или загриженоста окулу нив. Види 
Додаток 10 за митови 

• Поретки нус-појави: благи главоболки, вртоглавица, промени во 
расположението, вознемирен стомак (мачнина), послабо либидо. 

Важно за објаснување на менструалните промени: 
• Очекувани и чести, особено во првите неколку месеци на употреба. 
• Нередовното крвавење и дамкавото крвавење се вообичаени на почетокот. 
• Aменореа (отсуство на менструација) често се јавува по неколкумесечна 

употреба. Не влијае трајно врз плодноста. Ретко е знак на 
бременост. Објаснете дека крвта не се насобира во телото. 
• Обилното крвавење е ретко. 
Исто многу често: Минералната густина на коските благо се намалува 
при употреба на DMPA, но повторно се зголемува по прекинот. Не 
е познато дали ова го зголемува ризикот  од скршеници. 

• Во просек 1 до 2 kg годишно, но понекогаш и повеќе. 

• Многу чести:  
   Промени во менструацијата 

• Чести:  
Зголемување телесна тежина  

Ги разбира ли клиентката нус-појавите? Подготвена ли е да избере метод? 
Ако одлучила да го користи методот, 

одете на следната страница. 

Следни чекори: 

Ако не, разговарајте уште или разгледајте 
други методи. 

Можни нус-појави 

• Поретки: 
    Некои други 

 

ИПД 
3 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои 
нус- појави. Tие обично не се знаци на болест. • 

• Поканете ја клиентката да дојде за помош во секое време. 
• „Во ред е да се смени методот во секое време“. 
• За решавање нус-појави, види таб Клиент што доаѓа повторно  



Може да започнете денес  

• Може да започнете во 
кој било ден од 
менструалниот 

  циклус ако сме сигурни 
  дека не сте бремена 

Би сакале ли да започнете сега?  



Може да започнете денес  

Клиентката е подготвена да започне сега? 
Следни чекори: 

Ако да, подгответе се за првата инјекција. Ако не, договорете друга посета (најдобро 
во следниот менструален циклус). 

Дајте кондоми за дотогаш. Објаснете како се користат. 

•   Може да започнете во кој 
било ден од менструалниот 

    циклус ако сме сигурни 
    дека не сте бремена 

ИПД 
4 

Ако менструацијата започнала во последните 7 дена: 
• Клиентката може да започне СЕГА. Не е потребна дополнителна заштита. 
Ако менструацијата започнала пред повеќе од 7 дена или ако има аменореа 
(нема менструации): 
• Може да започне СЕГА ако е сосема сигурна дека не е бремена (употребете ја листата за 
проверка на бременост во Додаток 1). Не треба да се чека следниот циклус за инјекција. 
• Треба да избегнува секс или да користи кондоми 7 дена по првата инјекција. 

Ако се префрла од друг метод: 
• Ако се префрла од таблети или импланти, сега е најдоброто време за почеток. 
• Ако се префрла од месечна инјекција, треба да започне во времето кога повторно би 

добила инјекција. 
• Ако се префрла од ИУВ, а менструацијата започнала пред повеќе од 7 дена, 
може да почне со инјекците сега, но да ја остави ИУВ до следниот циклус. 

По породување, ако дои: 
• Ако дои ексклузивно  (или речиси ексклузивно), може да почне по 6. недела од 
породувањето. Не е потребна дополнителна заштита ако е меѓу 6 недели и 6 месеци 
по породувањето, а менструацијата не ѝ се вратила. 
• Ако дои повремено, најдобро е да почне 6 недели по породувањето. Чекањето __________носи 

ризик од бременост. 
По породување, ако НЕ дои: 
• Може да почне веднаш по породувањето. Ако е во првите 4 недели 
потоа, нема потреба од дополнителна заштита. 

По пометнување или абортус: 
• Може да почне веднаш по абортусот. Ако е во првите 7 дена потоа, нема потреба од 

дополнителна заштита. 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 



Добивање инјекција  

• За DMPA, на секои 3 месеци 
• За NET-EN, на секои 2 месеца 
• Дојдете повторно дури и ако 

доцните 

Кога да дојдете повторно: 

Добивате инјекција: 
• Или во надлактицата или во бутот 
• Него тријте боцнатото место потоа 

Може ли да си 
означите на календар? 

Што друго ќе Ви 
помогне да се сетите?  



Добивање инјекција  

• „Мислите ли дека можете да се сетите кога да дојдете повторно? Што ќе 
Ви помогне?“ На пр., дали нешто ќе се случи околу тоа време? 
• Повторните DMPA и NET-EN инјекции може да се дадат до 2 
недели порано или подоцна. Не е потребна дополнителна заштита. 
• Ако доцни повеќе од 2 недели, клиентката треба да користи кондоми или да 
избегнува секс додека да добие инјекција. Сѐ уште може да ја добие. Стр. 
КДП8 oд делот за клиент што доаѓа повторно објаснува што да се прави ако 
клиентката доцни. 

• За DMPA, на секои 3 месеци 
• За NET-EN, на секои 2 месеца 
• Дојдете повторно дури и ако 

доцните 

Потврдете дека клиентката разбира колку често треба да доаѓа и 
што да направи ако доцни. Аконе, разговарајте уште. 

Следни чекори: 

Кога да дојдете повторно: 

1. Давајте инјекции во чист, за тоа наменет дел во просторијата. 
2. Измијте ги рацете со сапун и вода. Ако кожата на клиентката е 
видливо нечиста, измијте го местото. Нема потреба да се брише. 
3. Ако се достапни, користете шприц и игла за една употреба од ново, 
запечатено пакетче за секоја инјекција (неоштетено и со важечки 
рок). Никогаш не користете ги повторно ваквите шприцеви и игли. Ако тие НЕ 
се достапни, користете стерилизирани со соодветна опрема и 
техника. Фрлете или повторно стерилизирајте ги иглите што допреле до раце, 
површини или нестерилни предмети. 
4. Ако е можно, користете шишенца за една употреба. Проверете го рокот. 
Нежно протресете. Ако, шишенцето е со повеќе дози, проверете го по 
отворање. Боцнете со СТЕРИЛНА игла. Не треба да се брише септумот 
(капачето). Не оставајте игли во септумот. 
5. Стерилната игла боцнете ја длабоко во надлактицата (делотоидниот мускул) 
или во бутот (глутеалниот мускул, горен дел однадвор). Инјектирајте. 
6. Не го масирајте местото на убодот. Кажете ѝ на клиентката да не го трие. 
7. Иглите и шприцевите фрлете ги соодветно. По инјекцијата, иглите не 
ги враќајте. Ставете ги во контејнер за игли веднаш по употребата. 
Види инструмент или клинички упатства за повеќе информации. 

Добивате инјекција: 
• Или во надлактицата 

или во бутот 
• Него тријте боцнатото 

место потоа 

ИПД 
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Инјекција со 
продолжено 

дејство 



• Името на вашата инјекција:  

Што да се запомни 

Посетете сестра или лекар ако: 

• Жолта кожа 
или очи 

• Необично 
обилно или 
долго 
крвавење 

• Кога да дојдете повторно: 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања? 

• Промените во крвавењето и 
  качувањето тежина се вообичаени. 
  Дојдете повторно ако Ви пречат. 

• Имате 
светла 
точка во 
видното 
поле пред 
појавата на 
силна 

  главоболка 



• Дајте ѝ кондоми во случај да доцни за инјекција повеќе 
од 2 недели. 

• Името на вашата инјекција:  

 

Што да се запомни 

„Верувате ли дека   може успешно да го користите овој метод? 
Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
Последна, најважна порака: „Сетете се да дојдете повторно за следната инјекција“. 

Последни чекори: 

Посетете сестра или лекар ако: 

― Жолта кожа или очи 
― Необично обилно или долго 

крвавење 
― Имате светла точка во видното поле 

пред појавата на силна главоболка 

Знаци за повторна посета: 
• „Во многу случаи овие знаци не се поврзани со инјекциите. Но, 
лекар или сестра треба да проверат да не се развива 
сериозен проблем и дали може да продолжите со инјекциите“. 
• „Сакам да знаете за нив и да ги запомните“ 

• Промените во крвавењето и 
  качувањето тежина се вообичаени. 
  Дојдете повторно ако Ви пречат. 

• Ако друг здравствен работник праша за нејзините 
лекарства, клиентката треба да спомене дека користи 
инјекција со продолжено дејство  

ИПД 
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• На клиентката може да ѝ дадете копија од нејзината 
страница и да напишете информации на листот. 
• Напишете го датумот на следната инјекција и колку често 
треба да доаѓа (секои 3 месеци за DMPA; секои 2 месеца 
за NET EN). 

Инјекција со 
продолжено 

дејство 

• Крвавење што трае повеќе од 8 дена или е двапати 
пообилно од обично. 

• Кога да дојдете повторно: 



Mесечна инјекција 

 

 

• Инјекција секој месец 
• Многу ефективна 
• Лесно се прекинува 
• Многу е безбедна 
• Некои жени на почетокот имаат 
нус-појави—не се штетни 

• Не штити од СПИ или 
ХИВ/СИДА 

Сакате ли да дознаете повеќе за 
овој метод или да разговараме 

за поинаков метод?  



• Многу ефективна 

Сакате ли да дознаете повеќе заовој метод или да разговараме за поинаков метод? 

• Инјекција секој месец 

Месечна инјекција 

• Многу ефективни, под услов клиентката повторно да дојде во 
соодветното време за инјекција. 

• Жената што ќе ги прекине инјекциите наскоро може да забремени 

Следен чекор: 

Ако клиентката сака да дознае 
повеќе, одете на следната страница. 

• Многу е безбедна 

Месечна 
инјекција 

 Некои жени на почетокот имаат  
нус-појави—не се штетни 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 
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• Нус-појавите често исчезнуваат по првите 3 м. (види стр. MИ3)  

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми 

За месечната инјекција: 
 Mесечните инјекции вклучуваат циклофем и мезигина. 
 Содржат хормони , естроген и прогестоген. 
 Дејствуваат главно преку запирање на овулацијата (види додатоци 4 и 5). 

 Овие инјекции имаат дејство слично на таблетите. 
 Не се потребни резерви дома. 

• Инјекциите не се штетни за здравјето на повеќето жени. 
• За повеќе информации види Додаток 10. 
• Сериозни компликации се ретки. Tие се срцев напад, мозочен удар, 

тромби во белите дробови или длабоките вени на нозете. 
• Проверете за загриженост окулу слушнати информации “Што 

имате слушнато за овие инјекции?”  
• Објаснете ги митовите. Види и Додаток 10.) 

• Лесно се прекинува 

• „Би можеле ли на време да дојдете за повторна инјекција?“ 
• “Како би запомниле?“”  

За друг метод, одете на таб со нов метод 
или на табот Избирање метод. 

 
 



Кој смее, а кој не смее да користи 
месечна инјекција 

Но, обично не смеат ако: 

Повеќето жени можат 
безбедно да ја 
користат оваа 
инјекција 

 Имаат висок 
крвен 

притисок 

• Многу пушат 
и имаат  
35 или  

повеќе год. 

• Дојат 6 или 
помалку од  

6 месеци 

• Mожеби 
се бремени 

• Се породиле 
во 

последните  
3 недели 

• Имаат други 
сериозни 

здравствени 
состојби 



           Кој смее, а кој не смее да користи месечна инјекција 

• Ако е можно, проверете го крвниот притисок (КП). Ако систолниот КП е 
140+ или дијастолниот КП е 90+, нека избере друг метод (но, не таблети). 
(Ако систолниот КП е 160+ или дијастолниот КП е 100+, исто така, не 
треба да се користи месечна инјекција.) 

• Ако проверка на КП не е можна, прашајте за КП и прифатете го одговорот 

“Можеме да откриеме дали оваа инјекција може безбедно да ја користите. 
Обичноa, жените со некоја од овие состојби треба да користат друг метод” 

• Ако не сте сигурни, употребете ја листата за проверка во Додаток 1 или направете 
тест за бременост 

 
 

Клиентката не може да користи месечна 
инјекција: Нека избере друг метод, но не таблети. 

Клиентката може да користи месечна 
инјекција: Одете на следната страна. 

Повеќето жени можат безбедно да ја користат 
оваа инјекција. Но, обично не смеат ако: 

• Имаат висок крвен притисок 
• Многу пушат и имаат 35 или повеќе г. 

• Дојат 6 или помалку месеци 

• Mожеби се бремени 

• Се породиле во последните 3 недели 
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• Слабо пушење (помалку од 15 цигари/ден) е во ред. Ризикот расте со 
возраста и со бројот на цигарите 

Месечна 
инјекција 

• Некогаш имала мозочен удар или проблем со срцето или крвните садови. 
• Mигрени*: не треба да користи месечна инјекција ако има над 35 год. и 
мигрени или на  која било возраст ако има мигренозна аура. Жените 
под 35 со мигрени без aура и жените со обични главоболки обично 
МОЖЕ да користат месечна инјекција.  
• Некогаш имала рак на дојките. 
• Има 2 или повеќе фактори на ризик за срцева болест, како што се 
хипертензија, дијабетес, пуши или е постара. 
• Некогаш имала белодробна тромбоза или длабока венска во нозете. Жени со 

површинска тромбоза (и варикозни вени) МОЖЕ да ја користат оваа инјекција. 
• Скоро треба да се оперира? Не треба да почнува ако има операција 
што ќе ја направи неподвижна повеќе од 1 недела 
• Сериозна болест на црниот дроб или жолтица (жолта кожа или очи). 
• Дијабетес повеќе од 20 год., или тешко оштетување од дијабетес. 
• Зема таблети за туберкулоза, габични инфекции или епилепсија (грчеви/ 
напади). 

Обично не смее да се користи со некоја од 
овие сериозни здравствени состојби (ако не 
сте сигурни, проверете во инструментот 
или упатете) 

• Имаат други сериозни здравствени 
состојби:  

*Што е тоа мигрена? 
Прашајте: „Имате ли често многу силни главоболки, 
можеби на едната страна или пулсирачки, кои Ви 
предизвикуваат мачнина и се влошуваат при светлина, 
врева или движење? Гледате ли светла точка во видното поле 
пред ваквите главоболки?“ (мигренозна аура) 

Следен чекор: 



Можни нус-појави 

• Но, многу жени немаат никакви 
• Често исчезнуваат по неколку месеци 

• Мачнина 
(вознемирен 

стомак) 

• Чувстви-
телни 
гради 

• Дамкаво 
крвавење или 
крвавење меѓу 

циклуси 
• Мало 

покачување 
на тежината 

• Благи 
главоболки 

Најчести: 

Сакате ли да се 
обидете со овој метод 
и да видите дали Ви се 

допаѓа? 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои нус-појави. 
Tие обично не се знаци на болест. 

• Вртоглавица 



Ги разбира ли клиентката нус-појавите? Подготвена ли е да избере метод? 

• “Потребно е време телото да се прилагоди“. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 
• Некои жени никогаш немаат нус-појави. 
• Нус-појавите често исчезнуваат или ослабуваат за 3 м. 

Можни нус-појави 

• Но, многу жени немаат никакви 
• Често исчезнуваат по неколку месеци 

Разговарајте: 
• “Кога Вам би Ви се случиле овие нус-појави,  

што би помислиле или почувствувале?“ 
• „Што би Ви значело тоа?“ 
• „Што би направиле?“ 
• Разговарајте за слушнати информации или 

загриженост. Види Додаток 10 за митови. 
• „Ве молам дојдете секогаш кога Ви требапомош или 

имате прашања“. 
• „Во ред е да се промени методот во секое време“. 
• За решавање нус-појави, види таб Клиент што доаѓа 

повторно 
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Месечна 
инјекција 

Најчести: 
• Мачнина (вознемирен стомак) 
• Дамкаво крвавење или крвавење 

меѓу циклуси 
• Благи главоболки 
• Чувствителни гради 
 Мало покачување на тежината 

Ако одлучила да го користи методот, 
одете на следната страница. 

Ако не, разговарајте уште или 
разгледајте други методи 

Ако го изберете овој метод, може да 
имате некои нус-појави. Tие обично 
не се знаци на болест. 

Следен чекор: 



Можеби може да почнете денес 

• Може да започнете во кој 
било ден од менструалниот 
циклус ако сме сигурни дека 
не сте бремена 

Би сакале ли да започнете 
сега? 



Клиентката е подготвена да започне сега? 

Можеби може да почнете денес 

Ако да, подгответе се да ја дадете првата 
инјекција 

Ако не, договорете друга посета (најдобро би било за 
време на следниот циклус). 

Дајте кондоми за дотогаш. Објаснете ја нивната 
употреба. 

• Може да започнете во 
кој било ден од 
менструалниот циклус 
ако сме сигурни дека 
не сте бремена 

Next Move: 
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Месечна 
инјекција 

Ако се префрла од друг метод: 
• Ако се префрла од таблети или импланти, сега е најдобро време за почеток. 
• Ако се префрла од инјекција со продолжено дејство, треба да почне во 

времето кога би ја добила повторната инјекција. 
• Ако се префрла од ИУВ, a менструацијата започнала пред над 7 дена, може да 

започне сега, но да ја остави ИУВ до следниот менструален циклус 

По породување, ако дои: 
• Може да започне по 6. месец од породувањето. 
• Ако бебето е помало од 6 месеци, дајте ѝ кондоми или мини-таблети за во 
меѓувреме.  
По породување, ако НЕ дои:: 
• Може да започне по 3. недела од породувањето. 

По пометнување или абортус: 
• Може да започне веднаш по абортусот. Ако е 7 дена потоа, не е потребна 

дополнителна заштита. 

Ако менструацијата започнала во последните 7 дена: 
• Клиентката може да започне СЕГА. Не е потребна дополнителна заштита.  
Ако циклусот започнал пред повеќе од 7 дена или ако е аменореична 
(нема менструации): 
• Може да почне СЕГА, ако е сосема сигурна дека не е бремена (види прашања во 
Додаток 1). Не мора да се чека следниот циклус за почнување со инјекциите. 
• Треба да избегнува секс или да користи кондоми 7 дена по првата инјекција. 



Добивање инјекција 

• Секои 4 недели 
• Дојдете повторно дури и ако доцните 

Може ли да означите 
на календарот?Што 
друго ќе Ви помогне 

да се сетите? 

Кога да дојдете повторно: 

Вашата инјекција се става: 
• Или во надлактицата или во бутот 
• Не го тријте местото на убодот потоа 



Добивање инјекција 

 Секои 4 недели 
 Дојдете повторно дури и     
  ако доцните 

Потврдете дека клиентката разбира кога треба повторно да дојде и што да 
направи ако доцни. Ако не разбрала, зборувајте уште. 

Вашата инјекција се става: 
• Или во надлактицата или 

во бутот 
• Не го тријте местото на 

убодот потоа 

Кога да дојдете повторно: 
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Месечна 
инјекција 

• “Мислите ли дека можете да се сетите кога да дојдете повторно? Што ќе Ви 
помогне?“ На пр., дали нешто ќе се случи околу тоа време? 

• Може да се даде до 7 дена порано или подоцна. Не треба дополнителна заштита. 
• Ако доцни повеќе од 7 дена, треба да користи кондоми или да избегнува секс додека 

не стигне за инјекција. Сѐ уште може да добие инјекција. Стр. КДП11 во делот за клиент 
што доаѓа повторно објаснува што може да направите ако клиентката доцни . 

1. Давајте инјекции во чист, за тоа одреден дел од просторијата. 
2. Измијте ги рацете со сапун и вода. Ако кожата на клиентката е видливо 
нечиста, измијте го местото на убодот. Кожата не треба да се брише. 
3. Ако се достапни, користете шприц и игла за една употреба од ново, 
запечатено пакетче за секоја инјекција (неоштетено и со важечки рок). 
Никогаш не користете ги повторно ваквите шприцеви и игли. Ако тие НЕ се 
достапни, користете стерилизирани со соодветна опрема и техника. 
Фрлете или повторно стерилизирајте ги иглите што допреле до раце, површини 
или нестерилни предмети. 
4. Ако е можно, користете шишенца за една употреба. Проверете го рокот. Нежно 
протресете. Ако, шишенцето е со повеќе дози, проверете го по отворање. 
Боцнете со СТЕРИЛНА игла. Не треба да се брише септумот (капачето). Не 
оставајте игли во септумот. 
5. Стерилната игла боцнете ја длабоко во надлактицата (делотоидниот мускул) 
или во бутот (глутеалниот мускул, горен дел однадвор). Инјектирајте. 
6. Не масирајте го местото на убодот. Кажете ѝ на клиентката да не го трие. 
7. Иглите и шприцевите фрлете ги соодветно. По инјекцијата, иглите 
не враќајте ги. Ставете ги во контејнер за игли веднаш по употребата. 
Види прирачник или клинички упатства за повеќе информации. 

Следен чекор: 



Што да се запомни 
• Името на Вашата инјекција: 

• Денот во неделата кога доаѓате за 
• инјекција (секои 4 недели) 

Нешто друго да 
повторам или да 

објаснам? 
Други прашања? 

• Нус-појавите се вообичаени, 
но ретко се штетни. Дојдете 
повторно ако Ви пречат. 

Посетете сестра или доктор ако: 

• Имате остра, постојана болка во 
стомакот, градите или нозете 

• Имате 
светла 
точка во 
видното 
поле пред 
појавата на 
силни 
главоболки 

•Имате жолта 
кожа или очи 

•Имате многу 
силни 
главоболки 



Што да се запомни 
• Името на Вашата инјекција 
• Денот во неделата кога доаѓате за 

инјекција (секои 4 недели) 
• Дајте ѝ кондоми во случај да доцни за инјекција повеќе 
од 7 дена. 

• На клиентката може да ѝ дадете копија од нејзината 
страница и да напишете информации на листот 

„Верувате ли дека може успешно да го користите овој метод? 
Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа!  
   Последна, најважна порака: „Сетете се да дојдете повторно за следната инјекција“. 

Последни чекори 

Знаци за повторна посета: 
• „Во многу случаи овие знаци не се поврзани со 

инјекциите. Но, лекар или сестра треба да проверат 
да не се развива сериозен проблем и дали може да 
продолжите со инјекциите“. 

• „Сакам да знаете за нив и да ги запомните”. 

• Ако друг здравствен работник праша за нејзините 
лекарства, клиентката треба да спомене дека користи 
месечна инјекција. 

• Нус-појавите се вообичаени, но 
ретко се штетни. Дојдете повторно 
ако Ви пречат. 

MИ 
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Месечна 
инјекција 

• Посетете сестра или доктор ако: 
― Имате остра, постојана болка во 

стомакот, градите или нозете 
― Имате многу силни главоболки 
― Светла точка во видното поле пред 

појавата на силни главоболки 
(мигренозна аура) 

― Жолта кожа или очи 



Импланти Норплант 

 
 

• 6 пластични цевчиња се ставаат поткожно 
во надлактицата 

• Многу ефективни 

• Траат до 7 години, во зависност од 
телесната тежина 

• Многу безбедни 

• Обично ја менуваат менструацијата 

• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Сакате ли да дознаете 
повеќе за овој метод или да 

зборуваме за поинаков 
метод?  



 
 

• Многу ефективни без да се помни ништо до 7 години. „Барате ли 
метод што е лесен за ефективна употреба?“ 

• Нус-појави: види стр. И3. 

 За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

Импланти Норплант 
• 6 пластични цевчиња сеставаат 

поткожно во надлактицата 

• Жените со поголема телесна тежина можеби ќе треба да ги отстранат по 4 
или 5 години (види стр. И4). Друг комплет капсули може да се вметне ако 
клиентката сака да продолжи со користење импланти. 

• Може да се забремени наскоро по вадењето на капсулите 

 “Би сакале ли да дознаете повеќе за имплантите или да зборуваме за друг метод?” 
Ако клиентката сака да дознае 

повеќе, одете на следната страница. 

Следен чекор 

• Многу ефективни 

• Многу безбедни 

• Обично ја менуваат 
менструацијата 

• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Импланти 

И 
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• Имплантите не се штетни за здравјето. Тие не пречат ниту влијаат 
врз кондицијата. Кај жените што дојат, не влијаат врз квалитетот на 
млекото. 

• Проверете за загриженост окулу слушнатите информации:  
“Што имате слушнато за имплантите?”   

Објаснете ги вообичаените митови. Капсулите не се кршат во 
телото. Tие се свитливи. (Види и Додаток 10.) 

За имплантите Норплант:  
 Содржат прогестоген, но, не и  естроген. 
 Дејствуваат главно преку згуснување на цервикалната слуз и запирање на 

овулацијата (види додатоци 4 и 5). 
 Меки капсули што се видливи само поткожно. Не оставаат забележлива 

лузна ако правилно се стават или отстранат. 
 Се ставаат и се отстрануваат од обучен персонал со едноставен 

хируршки зафат..  

За друг метод, одете на таб со нов метод 
или на табот Избирање метод 

 

• Траат до 7 години, во 
зависност од тежината 



Но, обично не смеат да ги користат ако: 

Кој смее, а кој не смее да користи импланти 

Повеќето жени може 
безбедно да користат 
импланти 

• Дојат 6 или 
помалку од 6 

недели 

• Mожеби се 
бремени 

• Имаат други 
сериозни 

здравствени 
состојби 



• Дојат 6 или помалку од 6 недели 

“Можеме да откриеме дали Норплант имплантите се 
безбедни за вас. Обично, жените со некоја од овие 
состојби треба да користат друг метод” 

            Кој смее, а кој не смее да користи импланти 

• Замолете ја клиентката да дојде повторно кога бебето ќе 
наполни 6 недели. Поттикнете ја да продолжи да дои 

 
 

Клиентката не може да користи импланти: 
Нека избере друг метод. 

Клиентката може да користи импланти: 
Одете на следната страница. 

Следен чекор 

• Ако не сте сигурни, употребете ја листата за проверка на 
бременост во Додаток 1 или направете тест за бременост. 

Импланти 

Повеќето жени може безбедно да 
користат импланти. Но, обично не 
смеат да ги користат ако: 
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• Обично не може да се користатсо 
некоја од овие сериозни 
здравствени состојби 

(ако не сте сигурни, проверете во прирачникот 
или упатете) 

• Има белодробна тромбоза или длабока венска тромбоза во 
нозете. Жени со површински тромби (и варикозни вени) 
МОЖЕ да користат импланти. 

• Некогаш имала рак на дојките. 
• Необјаснето вагинално крвавење: ако крвавењето сугерира 

сериозна состојба, клиентката нека избере метод без 
хормони додека не се процени невообичаеното крвавење. 

• Сериозна болест на црниот дроб или жолтица (жолта кожа 
или очи). 

• Зема таблети за ТБ, габични инфекции или грчеви (напади). 

• Mожеби се бремени 



Можни нус-појави 

• Многу чести:  
Дамкаво крвавење или оскудно 
крвавење 

• Чести:  
Нередовно крвавење, немање 
менструација 

• Поретки: Некои други 

Како би се 
чувствувале во 

врска со овие 
нус-појави? 

Ако го изберете овој метод, може да имате некои нус-појави. 
Tие обично не се знаци на болест. 



Важно е да се објаснат менструалните промени:  
• Очекувани и вообичаени. 
• Aменореа (немање менструација): Не влијае трајно врз плодноста. 

Ретко е знак на бременост. Објаснете дека крвта не се насобира во 
телото. 

Можни нус-појави 

Ги разбира ли клиентката нус-појавите? Би го користела ли методот? 
Следен чекор 

Ако да, одете на следната страница Ако не, разговарајте уште или 
разгледајте други методи. 

Импланти 
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• „Потребно е време телото да се прилагоди”. 
• Различни луѓе различно реагираат на методите. 
Разговарајте: 
• „Кога Вам би Ви се случиле овие нус-појави, што би помислиле или 

почувствувале?“ 
• „Што би Ви значело тоа?“ 
• „Што би направиле?“ 
 Зборувајте за слушнатите информации или загриженост. Види Додаток 10 

за митови. 

Поретки нус-појави: 
• Главоболки, болка во долниот дел од стомакот, вртоглавица, чувствителност 

на градите, вознемирен стомак (мачнина), нервоза. 
• Може да се земе парацетамол или ибупрофен за главоболката.. 
Ретки нус-појави: 
• Aкни или осип, променет апетит, зголемување на телесната тежина, губење 

коса или појава на влакна по лицето. 

• Поканете ја клиентката во секое време да дојде повторно за помош. 
• „Во ред е да се промени методот во секое време. Ве молам дојдете 

повторно ако сакате да Ви се извадат имплантите”. 
• За решавање на нус-појавите, види таб Клиент што доаѓа повторно стр. 

КДП13. 

• Многу чести:  
Дамкаво крвавење или 
оскудно крвавење 

• Чести:  
   ― Нередовно крвавење 
    ―  Немање менструација 

• Поретки: Некои други 

Ако го изберете овој метод, 
може да имате некои нус-појави. 
Tие обично не се знаци на 
болест.  



Ставање и отстранување импланти 

• Ставањето и отстранувањето 
треба да биде брзо и лесно 

• Инјекцијата спречува болка 

• Здравствениот работник става 6 
капсули веднаш под кожата на 
внатрешната страна на 
нанадлактицата 

• Здравствениот работник го 
преврзува отворот на  
кожата — нема конци 

 Треба да се отстрани по 4  
до 7 години, зависно од  
тежината 

Подготвена ли  
сте да го изберете 

овој метод? 
Какви прашања 

имате? 



Ја разбира ли клиентката постапката на ставање и отстранување? Подготвена ли е за методот? 
 

       Ставање и отстранување импланти 
• Објаснете дека постапката ја врши посебно обучен здрав. работник. 
• Вметнувањето обично трае 5 до 10 минути. 
• Отстранувањето обично трае околу 15 мин., понекогаш подолго. 

• Дајте ѝ да допре капсула-примерок. 
• Ако е можно, покажете ѝ слика на капсули под кожата. 

• Вметнувањето и отстранувањето се прават нежно. 
• Само еден мал отвор на кожата. Mоже да има мала болка, оток, модринка 

неколку дена. 
 Местото нека биде суво 5 дена. Фластерот може да се тргне по 5 дена. 
• „Ве молам дојдете повторно ако раката Ве боли повеќе од 5 дена или 

ако отворот поцрвени или има жолта течност” 

• Ставањето и 
отстранувањето треба да 
биде брзо и лесно 

Следен чекор 

Импланти 

• Локалната анестезија спречува болка за време на ставањето. Жената е 
будна. 
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Кога да се отстранат или да се заменат имплантите? 
  Имплантите Норплант треба да се отстранат или да се заменат 4 до 
  7 години по ставањето, зависно од телесната тежината на клиентката,      

  бидејќи методот станува понеефективен кај потешки жени. 
• Тежи под 70 kg: Клиентката може да ги задржи имплантите до 7 години, 

освен ако тежината не ѝ достигне 70 или повеќе kg. 
– Тежи 70 до 79 kg: Треба да дојде повторно по 5 години за да ѝ се 
отстранат имплантите, освен ако тежината не ѝ достигне 80 или повеќе kg. 

   – Тежи 80 или повеќе kg: Треба да дојде повторно по 4 години за да ѝ  
   се отстранат имплантите. 

• Сите жени може да добијат нови импланти или друг метод. 

• Инјекцијата спречува болка 

• Здравствениот работник става  
6 капсули веднаш под кожата  
на внатрешната страна на 
надлактицата 

• Здравствениот работник го 
преврзува отворот на кожата 
- нема конци 

• Треба да се отстрани по 4 до 
7 години, зависно од 
телесната тежина 

Ако одлучила да го користи методот, 
одете на следната страница. 

Ако не, разговарајте уште, или 
разгледајте други методи. 



Можеби може да започнете денес 

• Може да започнете во кој 
било ден од менструалниот 
циклус ако сме сигурни дека 
не сте бремена 

Би сакале ли да започнете 
сега? 



         Можеби може да започнете денес 

Клиентката е подготвена да започне сега? 
Следен чекор 

Импланти 

Ако да, вметнете импланти или 
договорете ставање што поскоро. 

Ако не, договорете друга посета (најдобро за 
време на следниот циклус). Дајте кондоми за 

дотогаш. Објаснете ја нивната употреба. 

• Може да започнете 
во кој било ден од 
менструалниот 
циклус ако сме 
сигурни дека не сте 
бремена 
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Ако менструацијата започнала во последните 7 дена: 
• Клиентката може да започне СЕГА. Не е потребна дополнителна заштита. 
Ако менструацијата започнала пред повеќе од 7 дена или ако е аменореична 
(нема менструален циклус): 
• Може да почне СЕГА ако е сигурна дека не е бремена (употребете листа за проверка на 
бременост во Додаток 1). Не треба да се чека следниот циклус за импланти. 
• Треба да избегнува секс или да користи кондоми 7 дена по ставањето. 

Ако клиентката се префрла од друг метод: 
• Ако се префрла од таблети, сега е најдоброто време да започне. 
• Ако се префрла од инјекција, треба да започне во време кога би ја добила повторно. 
• Ако се префрла од ИУВ, а менструацијата започнала пред повеќе од 7 дена, 
може да добие импланти, но да ја остави ИУВ до следната менструација. 

По породување, ако дои: 
• Ако ексклузивно (или речиси ексклузивно) дои, може да започне по 6. неделаод 

породувањето. Не е потребна дополнителна заштита ако е меѓу 6 недели и 6 месеци по 
породување, а циклусот не ѝ е вратен. 

• Ако повремено дои, најдобро е да започне 6 недели по породувањето. Чекањето подолго 
носи ризик од бременост. 

По породување, ако НЕ дои: 
• Може да започне веднаш по породувањето. Ако е во првите 4 недели потоа, не 
• е потребна дополнителна заштита. 

По пометнување или абортус: 
• Може да започне веднаш по абортусот. Ако е во првите 7 дена потоа, не е потребна 

дополнителна заштита. 



Што да се запомни 
• Дојдете повторно кога ќе биде 

време за отстранување на 
имплантите Посетете сестра или лекар ако: 

• Забележите жолтило 
на кожата или очите 

• Можеби сте 
бремена, 
особено ако 
имате болка 
или мака во 
стомакот 

• Невообичаено
обилно или 
долго 
крвавење 

• Инфекција или 
продолжена 
болка на местото 
на ставање 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања? 

• Нус-појавите се вообичаени, 
но ретко се штетни. Дојдете 
ако Ви пречат. 

• Дојдете во секое време ако 
имате проблеми или сакате да 
Ви се отстранат имплантите 

• Имате  
светла  
точка во 
видното 
поле  
пред 
појавата  
на силни 
главоболки 



Што да се запомни 
• Жени под 70 kg: доаѓаат повторно по 7 години. Ако жената 

многу ја зголеми тежината, треба да дојде порано. 
• Жени од 70 до 79 kg: доаѓаат повторно по 5 години. 
• Жени од 80 kg или повеќе: доаѓаат повторно по 4 години. 
• Во ова време сите жени може да добијат замена на 

имплантите или да изберат нов метод 
• Ако е можно, на клиентката дајте ѝ потрајна картичка на 

која стои датумот на ставање и датумот (со месец) кога 
треба да дојде повторно. 

“Сигурни ли сте дека можете успешно да го користите овој метод? Да повторам или да објаснам нешто?”  
Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита!  

   Последна, најважна порака: „Ве молам дојдете секогаш кога имате прашања 
или сакате да ви се отстранат имплантите”. 

Последни чекори 

Импланти 

• Посетете сестра или лекар ако: 
― Имате светла точка во видното поле пред појавата 

на силни главоболки (мигренозна аура) 
― Mожеби сте бремена, особено ако имате болка или 

мака во стомакот 
―  Инфекција или продолжена болка на местото на          

      ставањето 
― Невообичаено обилно или долго крвавење 
― Жолта кожа или очи 

Знаци за повторно доаѓање: 
• Во многу случаи, овие знаци немаат врска со имплантите. Но, 

лекар или сестра треба да проверат да не се развива сериозен 
проблем и дали може да продолжите со нив”. 

• „Сакам да знаете за нив и да се сетите на нив”. 

• Ако друг здравствен работник праша за нејзините 
лекарства, клиентката треба да ги спомене имплантите. 

И 
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• Крвавење што трае повеќе од 8 дена и е двапати пообилно 
од обично. 

• Дојдете повторно кога ќе биде време за 
отстранување на имплантите 

• Потсетете ја клиентката дека имплантите може да се 
отстранат кога и да посака. 

• Нус-појавите се вообичаени, но ретко  
се штетни. Дојдете ако Ви пречат. 

• Дојдете во секое време ако имате 
проблеми или сакате да Ви се 
отстранат имплантите 



• Едноставна хируршка постапка 

• Трајна. За мажи кои не сакаат да 
имаат повеќе деца. 

• Многу ефективна 

• Многу безбедна 

• Не влијае врз сексуалната 
способност 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

Вазектомија за мажи 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овој метод или да 
зборуваме за друг? 

Семеноводите 
се пресекуваат 

овде 



Вазектомија за мажи 
• Едноставна хируршка постапка 

• Обично нема враќање во претходна состојба. 
• Ве молам внимателно размислете: Mоже ли да посакате уште 

деца во иднина? Што ако веќе не можете да бидете татко?“ 
• Прашајте за преференците или интересите на партнерот. 
• Може да се разгледа и женска стерилизација. Вазектомијата е 
• поедноставна и побезбедна за изведување, и малку поефективна. 

• Еден од најефективните методи за планирање на семејството. 
• Не е веднаш ефективен. Mора да се користат кондоми или партнерот 

мора да користи ефективен метод 3 месеци потоа. „Би било ли ова 
тешко?“ 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. . 

„Сакате ли да дознаете повеќе за вазектомијата или да зборуваме за друг метод?“  

Ако клиентот сака да дознае повеќе, 
одете на следната страница 

Следен чекор: 

 
• Проверете за загриженост околу слушнатите информации: 

„Што имате слушнато за вазектомијата?“ 
Објаснете ги вообичаените митови: 
• НЕ Е кастрација. Сѐ уште ќе имате ерекции. Сѐ уште е присутна ејакулација. 
• НЕ влијае врз машкоста. НЕ ги феминизира мажите. 
 

ВМ1 

• Трајна. За мажи кои не сакаат  
да имаат повеќе деца. 

• Многу ефективна 

• Многу  безбедна  
• Не влијае врз сексуалната 

способност 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

За вазектомијата: 
•  Дејствува со задржување на спермата надвор од семената течност. 

Семеноводите што ја носат спермата се сечат. 
•  За време на постапката, мажот е буден и добива инјекција против 

болка (локална анестезија). 
•  Обично си оди дома по неколку часа. 
•  Mоже да боли неколку дена. 

Вазектомија 

За друг метод, одете на таб со нов 
метод или на табот Избирање метод 

 



Кога може да имате вазектомија  

Но, можеби треба да почекаат ако: 

• Имаат проблеми со гениталиите 
како што е инфекција, оток, 
повреди, јазли во пенисот или 
скротумот 

• Други сериозни состојби или 
инфекции 

Повеќето мажи може да 
имаат вазектомија во  
секое време 



        
      Кога може да имате вазектомија  

 

 

 

Повеќето мажи може да имаат вазектомија во  секое време 

• Одложете (додека не се реши проблемот), ако имате СПИ; 
воспаление на врвот на пенисот, семеноводите, тестисите; 
скротална кожна инфекција или маса во скротумот. Упатете 
за третман на овие состојби. 

• Упатете или предупредете за други генитални проблеми. 

Ниедна состојба на је исклучува вазектомијата, но некои 
бараат одлагање, упатување или посебна претпазливост. 

• Одложете (додека не се реши проблемот) ако е акутна 
системска инфекција или сериозен гастроентеритис. 

• Упатете ако има болест поврзана со СИДА или 
коагулациски нарушувања. Постапката треба да ја изврши 
искусен хирург во добро опремена установа. 

• Предупредете ако има дијабетес. Постапката, сепак, може 
да се направи, но внимавајте на инфекции на раната потоа 

 
 

Ако клиентот не може да има вазектомија 
сега или во оваа установа, упатете според 

потребите. 

Ако клиентот може да има вазектомија, 
одете на следната страница. 

Следен чекор: 

ВМ2 

Но, можеби треба да почекаат ако: 
• Имаат проблеми со гениталиите како 

што е инфекција, оток, повреди, јазли 
во пенисот или скротумот 

 
• Други сериозни состојби или 

инфекции 

Вазектомија 



Пред да одлучите  
Да поразговараме: 

• Достапни се и привремени 
методи 

• Вазектомијата е хируршка 
постапка 

• Има ризици и предности 

• Спречува имање уште деца 

• Трајна—одлуката треба 
внимателно да се разгледа 

• Може да одбиете во секое време 
пред операцијата 

 

Подготвен ли сте да 
го изберете овој 

метод? Сакате да 
дознаете повеќе за 

постапката?  



Пред да одлучите 
Да поразговараме:  • Објаснете така за клиентот да разбере. 

• Разговарајте колку што е потребно. 
• Потврдете дека клиентот ја разбира секоја точка. 

Ризици 
• Хируршки компликации се невообичаени. Tие се 

крвавење или инфекција. 
• Мал број мажи пријавуваат болка во скротумот што 

трае со месеци или години. 
Предности 
• Една брза постапка води до доживотно, безбедно и 

ефективно планирање на семејството. 
• Не се познати долгорочни здравствени ризици. 

• И нема да изгуби право на други медицински, 
здравствени или други услуги и бенефиции. 

•  Видете ја следната страница за детали.  

• Треба да биде доста сигурен дека нема да сака уште деца. 
• Можеби не е погодна за помлади клиенти. 

Потврдете дека клиентот ги разбира сите точки, потоа прашајте што одлучил. 
Следен чекор: 

Ако клиентот разбира и сака вазектомија, објаснете го 
образецот за согласност (ако го има) и замолете го да 

потпише. Одете на следната стр. 

Ако одлучи против вазектомија, 
помогнете му да избере друг метод. 

• Достапни се и привремени методи 
• Вазектомијата е хируршка 

постапка  

• Има ризици и предности 

• Спречува имање уште деца 
• Трајна—одлуката треба внимателно да 

се разгледа 
 • Може да одбиете во секое време 
пред операцијата 
 

ВМ3 

Вазектомија 

• Споменете кондоми и достапни методи за жени.  



Постапка  

 

 

1. Ќе останете буден и ќе добиете лек 
против болка 

2. Се прави мал отвор во скротумот— не 
е болно 

3. Семеноводите се сечат и се 
подврзуваат 

4. Отворот се затвора 
5. Одморате 15 до 30 минути 

Какви прашања 
имате? 

или 1 отвор се  
прави овде 

 

 

Или 2 отвора 
се прават 

овде 

 

Потоа: 
• Треба да одморате 2 дена 
• Избегнувајте тешка работа неколку 

дена 
• Важно! Користете кондоми  

следните 3 месеца 



Дали клиентот ја разбира хируршката постапка и е сигурен дека продолжува? 

Постапка 
Опишете ги чекорите во постапката. Објаснете: 
• Вазектомијата може да се направи во клиника или во 

ординација со соодветни постапки за превенирање 
инфекција. Не мора секогаш да се прави во болница. 

• Обично, целата постапка трае помалку од 30 минути. 

• Објаснете ја локалната анестезија. 
• Клиентот може да добие повеќе аналгетици, ако треба. 
• Објаснете го засекот или пункцијата без скалпел. 
• Ако се користат конци, споменете ги. 

1. Ќе останете буден и ќе добиете лек 
против болка 

2. Се прави мал отвор во скротумот— 
не е болно 

3.  Семеноводите се сечат и се 
подврзуваат 

4.  Отворот се затвора 
5.  Одморате 15 до 30 минути 

Следен чекор: 

 
Ако постапката се извршува сега, 

одете на следната страница за да го 
информирате клиентот што мора да запомни 

потоа. 

Ако постапката е планирана за друг ден, 
договорете погодно време за клиентот. 

Понудете кондоми за меѓувреме. 

Потоа : 
• Треба да одморате 2 дена 
• Избегнувајте тешка работа неколку дена 
• Важно! Користете кондоми  

следните 3 месеца 

• Бидејќи сѐ уште ќе има сперма во каналите, клиентот мора 
да користи кондоми или партнерот мора да користи друг 
ефективен контрацептивен метод следните 3 месеци. 

• Тој треба да продолжи со вообичаена сексуална активност 
во ова време за да ги исчисти каналите од сперма 

ВМ4 

Вазектомија 



Meдицински причини за 
 повторно доаѓање 

 

 

Дојдете веднаш ако: 

• Имате оток во првите неколку 
часа по операцијата 

• Имате треска во првите 3 дена 

• Раната ви гнои или Ви крвави 

• Раната ве боли, жешка е или 
црвена 

 



Meдицински причини за  
повторно доаѓање 

 

 

• Над 38°C во првите 4 недели (а посебно во првите 3 дена). 
• Ако треската рано се развие, може да биде сериозно. 
• Mожеби ќе треба да се направи хируршка дренажа на 

местото. 

• Се влошува или не престанува? Знаци на инфекција.  

Дојдете веднаш ако: 

• Имате оток во првите неколку часа 
по операцијата 

• Имате треска во првите 3 дена 

• Раната ви гнои или Ви крвави 

• Раната ве боли, жешка е или црвена 

„Задоволен ли сте со изборот на методот? Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 
Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита! 

Последна, најважна порака: 
„Користете кондоми или друг метод 3 месеца по постапката”. 

Последни чекори: 

ВМ5 

Вазектомија 



Женска стерилизација  
 

• Хируршка постапка 

• Матката НЕ се отстранува. Сѐ уште ќе 
имате менструации. 

• Трајна—за жени кои нема да сакаат 
повеќе деца 

• Многу ефективна 

• Многу безбедна 

• Нема долгорочни нус-појави 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

 

 

Јајцеводите се  
блокираат или 
се сечат овде 

 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овој метод или да зборуваме 

за поинаков метод? 



 Женска стерилизација 
• Хируршка постапка 

За женската стерилизација: 
• Јајцеводите што носат јајце-клетки до матката се блокираат или се 

сечат и се запечатуваат (матката останува недопрена). 
• Mоже да боли неколку дена потоа. 
• Обично, жената не се успива туку добива инјекција против болка. 
• Обично си оди дома по неколку часа. 

•  Обично не може да се врати во првобитна состојба  
    „Ве молам добро размислете: можеби ќе сакате деца во иднина?“ 
• Прашајте за преференците или интересите на партнерот. 
• Вазектомијата може да е друг добар избор. Таа е поедноставна и 

побезбедна за изведување, и малку поефективна. 

• Еден од најефективните контрацептивни методи за жени. 
• Многу ретко се случува бременост. 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми.  

• Сериозните компликации од зафатот се ретки (ризик од анестезија, 
потреба од иден хируршки зафат). 

„Сакате ли да дознаете повеќе за стерилизацијата или да зборуваме за друг метод?“  
Ако клиентката разбира и сака 

стерилизација, одете на следната 
страница . 

Следен чекор: 

• Трајна—за жени кои нема да сакаат 
повеќе деца 

• Многу ефективна 

• Нема долгорочни нус-појави 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА  

• Многу безбедна 
• Проверете за загриженост окулу слушнатите информации: 
   „Што сте слушнале за проблемите со стерилизацијата?“ 
• Видете Додаток 10 за митови околу контрацепцијата. 
• Објаснете дека сите жени може да се стерилизираат ако сакаат, 

дури и оние што немаат деца. 

• Матката НЕ се отстранува. Сѐ уште 
ќе имате менструации. 
 

ЖС1 

 Женска  
стерилизација 

Ако клиентката сака да дознае повеќе, за 
друг метод, одете на нов метод или на табот 

Избирање метод 

   
 



Кога може да се стерилизирате  

 

 
Но, можеби треба да почекаат ако: 

Повеќето жени може да 
се стерилизираат во 
секое време 
 

• Mожеби 
се бремени 

 

• Се породиле 
пред 1 до 6 

недели 

• Имаат 
инфекција или 

друг проблем на 
женските органи 

• Имаат други 
сериозни 

здравствени 
 



     Кога може да се стерилизирате 
Повеќето жени може да се 
стерилизираат во секое време 

Но, можеби треба да почекаат ако: 
• Постапката може да се направи во секое време освен 

меѓу 7 дена и 6 недели по породување. 
• Може да се направи до 7. ден по породување, ако 

клиентката одлучила однапред. 

Одложете ја стерилизацијата до конечно излекување 
на овие состојби: 

• Пелвична воспалителна болест. 
• Кламидија, гонореја или гноен цервицитис. 
• Инфекција по абортус или породување. 
• Рак на женските органи. 
Mожеби треба да се одложи кај сериозни состојби: 
• Како што се мозочен удар, висок крвен притисок или 

дијабетес со компликации што бараат решавање пред 
зафатот. 

 
Ниедна состојба не исклучува женска стерилизација, 
но некои ситуации бараат одлагање, упатување или 
посебна претпазливост. 
 

 
 

Ако клиентката не може да се стерилизира 
сега или во оваа установа,  

упатете соодветно.  

Следен чекор: 

Ако клиентката може да се стерилизира, 
одете на следната страница. 

• Ако не сте сигурни, употребете ја листата за проверка 
на бременост во Додаток 1 или направете тест за 
бременост 

• Се породиле пред 1 до 6 недели 

• Mожеби се бремени 

• Имаат инфекција или друг проблем 
на женските органи 

• Имаат други сериозни здравствени 

ЖС2 

Женска  
стерилизација 



Пред да одлучите  
Да поразговараме: 

• Достапни се и привремени методи 

• Стерилизацијата е хируршка 
постапка 

• Има ризици и предности 

• Спречува имање уште деца 

• Трајна—одлуката треба внимателно 
да се разгледа 

• Може да ја одбиете постапката во 
секое време пред зафатот 

Подготвени ли сте да го 
изберете овој метод? 
Сакате да дознаете 

повеќе 
за постапката? 



 Пред да одлучите 
Да поразговараме: 

• Објаснете така што клиентката да разбере. 
• Разговарајте толку колку што е потребно. 
• Потврдете дека клиентката ја разбира 

Ризици 
• Секоја операција, заедно со стерилизацијата, носи ризик. 
• Компликациите не се вообичаени. Тие се: инфекција, 

крвавење, повреда на органите, потреба од друг зафат. 
• Ретко има алергиска реакција на локалниот анестетик или 

други сериозни компликации од анестезијата. 
Предности 
• Една постапка што води до доживотно, безбедно и многу 

ефективно планирање на семејството. 
• Ништо не треба да се помни; не требаат резерви. 
• Mоже да потпомогне во заштита од рак на јајчниците. 

• И не се губи право на медицински, здравствени или други 
услуги и бенефиции. 

• Разговарајте за достапни привремени методи. 

• Веројатно, постапката не може да се врати на почеток. 
• Mожеби не е погодна за помлади жени. 

Погрижете се клиентката да ги разбере сите точки. Потоа прашајте што одлучила. 
Следен чекор: 

 
Ако клиентката разбира и сака стерилизација, 

објаснете го образецот за согласност (ако има) и 
замолете ја да потпише. Одете на следната стр. 

 

Ако одлучи против стерилизација, 
помогнете ѝ да избере друг метод. 

ЖС3 

• Достапни се и привремени методи  

 • Стерилизацијата е хируршка 
постапка 

• Има ризици и предности  

• Спречува имање уште деца  

• Трајна—одлуката треба внимателно 
да се разгледа 

• Може да ја одбиете постапката во 
секое време пред зафатот 
 

 Женска  
стерилизација 



Постапка  
1.  Лековите Ве смируваат и  

спречуваат болка 
2. Останувате будна 
3. Се прави мал рез — не боли 
4.  Јајцеводите се блокираат или се 

сечат 
5. Oтворот се затвора со конци 
6. Одморате неколку часа 
 

Какви прашања 
имате? 

Мал рез или  
овде, 

 
 Или 

овде 

 
Потоа: 
• Треба да одморате 2 или 3  

дена 
• Избегнувајте кревање  

тешко една недела 
• Избегнувајте секс барем  

1 недела 
 



Постапка  
 

1. Лековите Ве смируваат и  
  спречуваат болка 

 

 
Опишете ги чекорите во постапката. Објаснете: 
• Ова е едноставна, безбедна хируршка постапка што може 

да се направи во болница или во установа со соодветна 
опрема. 

• Често целата постапка (заедно со времето за одмор) може 
да трае само неколку часа. 
 • Објаснете како ќе се дадат лесни седативи —oрално или 
интравенозно. 

• Објаснете за резот—каде и како. 
• Поттикнете ја клиентката да каже доколку 
• почувствува болка за време на постапката. „Може да 
• побарате уште аналгетици ако сакате”. 

• Одморете се во клиниката пред да си одите дома.. 

Ја разбира ли клиентката хируршката постапка и сигурна ли е дека продолжува? 
Следен чекор: 

 
Ако постапката се прави сега, одете на 

следната страница за да ја информирате 
клиентката што мора да запомни по 

зафатот. 

Ако постапката е планирана за друг ден, 
договорете погодно време за клиентката. 

Понудете кондоми за во меѓувреме. 

2. Останувате будна 
3. Се прави мал рез — не боли 
4. Јајцеводите се блокираат или            
се сечат 

5. Opening closed with stitches 

6. Одморате неколку часа 
Потоа : 
• Треба да одморате 2 или 3 дена 
• Избегнувајте кревање тешко една недела 
• Избегнувајте секс барем  1 недела 

 
• Нема секс додека не исчезне болката. 

ЖС4 

Женска  
стерилизација 



Медицински причини за  
повторно доаѓање 

 

 

Во првата недела, дојдете веднаш ако имате: 

Кога било во иднина, дојдете веднаш ако: 

• Висока 
температура 

 

• Раната Ви 
гнои или  
крвави 

 

 
• Раната Ве 
боли, топла 
е, отечена 

или 
зацрвенета 

 

 
• Постојана или сѐ 

поголема болка, 
грчеви, 

чувствителност 
на стомакот 

 

 
 

• Несвест
ица или 
голема 
вртогла

вица 
 

• Стомакот Ве боли 
или Ви е 
чувствителен, или 
Ве фаќа несвестица 
 

• Мислите 
дека 
можеби сте 
бремена 



      
Медицински причини за 

 повторно доаѓање 
 Во првата недела, дојдете веднаш ако имате: 

• Над 38°C во првите 4 недели, а особено  
првата недела. 

• Знаци на инфекција.. 

• Бременоста по стерилизација е ретка. Но, ако се 
случи, 20% до 50% oд овие бремености се 
ектопични. 

• Ова се знаци на ектопична бременост. 
• Треба веднаш да дојде во кое било време во 

иднина ако мисли дека можеби е бремена. 

„Задоволна ли сте со изборот? Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 
Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита! 

Последна, најважна порака: 
„Ве молам дојдете секогаш кога имате прашања или проблеми”. 

Последни чекори: 

ЖС5 

• Висока температура0 
• Раната Ви гнои или  крвави 

 
• Раната Ве боли, топла е, отечена или 

зацрвенета 
• Постојана или сѐ поголема болка, грчеви, 

чувствителност на стомакот 

• Несвестица или голема вртоглавица 

Кога било во иднина, дојдете веднаш ако: 

• Мислите дека можеби сте бремена 
 • Стомакот Ве боли или Ви е 
чувствителен, или Ве фаќа несвестица 

Женска  
стерилизација 



Maшки кондом  

 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овој метод или да 

зборуваме за друг метод? 

 

Би сакале ли да 
видите кондом и да 

научите како се 
користи? 

• Штити од бременост И СПИ 
вклучувајќи и ХИВ/СИДА 

• Многу ефективен ако се  
користи СЕКОГАШ при секс 

• Може да се користи сам или со друг 
метод за планирање на семејството 

• Лесно се добива, лесно се користи  

• Обично партнерите треба да 
разговараат  



            „Сакате ли повеќе да дознаете за кондомите, или да зборуваме за друг метод?“ 
Ако клиентот сака да дознае повеќе за машкиот 

кондом, одете на следната страница. 

• Штити од бременост И од СПИ, 
вклучувајќи и ХИВ/СИДА На клиентот му треба кондом секогаш кога: 

• Не е сигурен дали тој или партнерот(ката) имаат СПИ, 
вклучувајќи и ХИВ. 

• Има други сексуални партнери или не е сигурен дали сегашниот 
партнер има други сексуални партнери. 

• Кога кондомите се користат секојпат исправно, тие се многу 
ефективни во спречување бременост, ХИВ и други СПИ. 

• Најдобро е ако се користат во текот на ЦЕЛИОТ сексуален контакт. 

• Се продава во многу продавници. 
• Со малку искуство, употребата станува лесна. 
• Повеќето двојки велат дека уживаат во сексот и со кондоми. 

Следен чекор: 

Машки кондом 

• Ако партнерот не сака да користи кондоми,  
„Може да поразговараме и да повежбаме што да  кажете.“  

• Вежбајте со клиентот како да разговара  со партнерот. Употребете го 
Додаток 9.  

• Можете да користите друг метод за планирање на семејството 
заедно со кондоми, за дополнителна заштита од бременост (но, не и 
женски кондом). 

• Исто така, се користи како поддршка на друг метод за планирање на 
семејството (на пр., пропуштени таблети, задоцнета инјекција).  

• Многу ефективен ако се 
користи СЕКОГАШ кога имате 
секс 

• Може да се користи сам или  
   заедно со друг метод за планирање 

на семејството 
• Лесно се добива, лесно се  
   користи 
• Партнерите обично треба да 

разговараат 

MК 
1 

Кондоми 

За машкиот кондом: 
• Гуменa обвивка која го покрива пенисот за време на секс. 
• Речиси сите мажи може да користат машки кондоми, па дури и мажи 

со големи пениси. Само оние со сериозна алергија на латекс не 
можат да ги користат. 

За друг метод, одете на таб со нов метод 
или на табот Избирање метод. 

  



Како се користи кондом 

За секој 
сексуален чин 
користете нов 

кондом 

Ставете го 
кондомот на 

врвот од 
пенисот  

со работ 
завиткан кон 

надворешноста 

Навлечете го 
кодомот сè 

до 
коренот на 

пенисот 

По 
ејакулацијата, 

задржете го 
работ на 

кондомот за да 
не се извлече и 

повлечете го 
пенисот од 

вагината додека 
сè уште е во 

ерекција 

Соодветно 
фрлете го 

употребениот 
кондом 

Подготвени ли сте 
да го изберете овој 

метод? 

     



Како се користи кондом 

По ејакулацијата, задржете 
го работ на кондомот за да 

не се извлече и повлечете го 
пенисот од вагината додека 

сè уште е во ерекција 

За секој сексуален 
чин користете нов 

кондом   

• Внимателно отворете ја 
опаковката.  

• Проверете го рокот или 
датата на производство.  

• Кондомите треба да се 
употребат во рок од 3 
години од датата на 
производство. 

• Прво тргнете се од 
партнерката. 

• Нека не ви се 
истури семена 
течност врз 
вагиналниот отвор. 

Навлечете го 
кодомот сè до 

коренот на 
пенисот 

• Ако кондомот  не се 
навлекува лесно, можеби е 
поставен наопаку или е 
престар. Ако е стар, 
употребете нов кондом. 

• Може да се употребат 
лубриканти (на база на 
вода, не на масло) и треба 
да се користат при анален 
однос. 

Соодветно 
фрлете го 

употребениот 
кондом 

Секогаш фрлете 
во канта за 

ѓубре како  што е 
соодветно. 

Ставете го кондомот 
на врвот од пенисот  
со работ завиткан 

кон надворешноста 

• Ставете го 
кондомот пред 
пенисот да ја 
допре вагината. 

• Ако не сте 
обрежани, 
повлечете ја 
кожичката. 

               Дали клиентот разбира како се користи кондом?  Дали е подготвен да го избере методот?  
Ако клиентот се одлучил за методот,  

одете на следната страница. 
Ако не, разговарајте уште или 

разгледајте други методи. 

Следен чекор: 

МК 
2 

Кондоми 

     



• Користете кондом  
СЕКОЈПАТ 
кога имате секс 

• Погрижете се 
секогаш да имате 
доволно кондоми 

• Ако кондомот се 
скине, веднаш  
размислете за итна 
контрацепција 

Што да се запомни 

• Користете само 
лубриканти на 
база на вода 
 
 

• Чувајте ги 
кондомите 
подалеку од 
сонце и топлина 

Нешто друго да 
повторам или да 

објаснам?  
Други прашања? 



• Ако кондомот се скине, веднаш 
размислете за итна контрацепција 

Што да се запомни 
• Користете кондом СЕКОЈПАТ кога 

имате секс 

„Треба да користите кондом СЕКОЈПАТ кога имате секс 
заради целосна заштита од бременост и СПИ.“  

• Кондомите не може пак да се употребат. За секој однос, 
мора да се користи нов кондом.  

• Ако не можете секојпат да користите кондом, размислете 
и за друг метод на планирање на семејството.  

• Кондомите ретко се кинат ако се користат исправно. 
• Ако кондомите често се кинат, проверете да не се оштетени или 

стари. Погледнете ги упатствата за исправна употреба. Пробајте 
и кондоми со лубриканти, или ставете вода или лубрикант на база 
на вода на надворешноста од кондомот. 

• Не користете ако неотворената опаковка е скината или пропушта, 
или ако кондомот е исушен. 

• Понудете таблети за итна контрацепција за жените да си 
понесат дома доколку кондомот се скине или се извлече. 

• Клиентите кои можеби биле изложени на ХИВ или СПИ може да 
имаат потреба и од профилакса по изложеност (PEP) за ХИВ 
и/или за лекување од претпоставени СПИ.  

• Чувајте ги кондомите подалеку 
од сонце и топлина 

„Дали сте задоволни со овој избор на метод? Може ли нешто да повторам  
или да објаснам? Ве молам дојдете во секое време!“  

   Последна, најважна порака: „Секојпат користете кондом“. 

Последни чекори: 
• Сонцето и топлината може да ги ослабат кондомите и тие се 

кинат. 

• Погрижете се секогаш да имате 
доволно конодми 

• „Набавете повеќе  конодми пред да ви снема.“ 

• Користете само лубриканти на база 
на вода 

• Маслата ги слабеат кондомите, па тие се кинат. Избегнувајте 
материјали на база на масло, како што се маслото за готвење, 
маслото за бебиња, кокосовото масло, вазелинот, путерот. 

• Материјалите на база на вода се во ред. Тие се: глицерин, 
одредени комерцијални лубриканти, чиста вода. 

• Кажете му на клиентот дали понудените кондоми се со 
лубриканти или не. 

MК 
3 

Кондоми 



Женски кондом 
• Помага за заштита од бременост и 

СПИ/ХИВ/СИДА 

• Ефективен ако се користи   
СЕКОЈПАТ кога имате секс 

• Може да се користи сам или со 
други методи за планирање на 
семејството 

• Може да биде скап 

• Го вметнува жената, 
но обично треба да се 

     разговара со партнерот 

Сакате ли да дознаете 
повеќе за овој метод, или 

да зборуваме за друг 
метод? 



• Го вметнува жената, но обично 
треба да се разговара со партнерот  

• Може да се користи сам или со други 
методи за планирање на семејството 

• Може да биде скап 

Женски кондом 

На клиентот му треба кондом секогаш кога: 
• Не е сигурен дали партнерот има СПИ, вклучувајќи и ХИВ. 
• Клиентот има други сексуални партнери или не е сигурен 

дали сегашниот партнер има други сексуални партнери. 

• Кога кондомите се користат секојпат исправно, тие се 
ефективни во спречување бременост. 

• Може да е понеефективен од машкиот кондом во 
спречување бременост, ХИВ и други СПИ. 

• Најдобро е да се вметне пред секој сексуален контакт.  

• Може да биде поефективен за спречување бременост ако се 
комбинира со друг метод, но не се користи со машкиот кондом. 

• Се користи и како поддршка за друг метод на планирање на 
семејството (на пр., пропуштени таблети, задоцнета инјекција). 

• Поскап од машкиот кондом и може да не биде толку лесно 
достапен. 

• Помага при заштита од бременост и 
СПИ/ХИВ/СИДА 

       „Сакате ли да дознаете повеќе за женскиот кондом, или да зборуваме за друг метод?“ 
Ако клиентот сака да дознае повеќе за 

женскиот кондом, одете на следната страница. 

Следен чекор: 

Женски  

кондом 

• Ефективен ако се користи СЕКОЈПАТ  
кога имате секс 

• Ако партнерот не сака да користи кондоми,  
„Можеме да позборуваме и да повежбаме што да кажете.“  

• Вежбајте со клиентот како да разговара со партнерот. 
Употребете го Додаток 9.  

ЖК 
1 

За женскиот кондом: 
• Лабава пластична обвивка што се вметнува во вагината пред 

секс. 
• Употребата не е ограничена од медицински состојби (НЕ е 

направен од латекс). Нема алергиски реакции. 

За друг метод, одете на таб со нов метод 
или на табот Избирање метод. 

  



Како се користи женски кондом 

• Внимателно 
отворете ја 
опаковката  

• Проверете дали 
конодомот е 
добро 
подмачкан 
однатре 
 

• Изберете удобна положба 
– клекнете, кренете ја 
едната нога, седнете или 
легнете  
 
 

• За вадење, завртете го 
надворешниот прстен и 
нежно извлечете 

• Фрлете го кондомот 
соодветно 

• Нежно вметнете го внатрешниот 
прстен во вагината  

• Ставете го показалецот во 
кондомот и турнете го 
внатрешниот прстен докрај  

• Проверете надворешниот 
прстен да е надвор од вагината 
и кондомот да не е извртен  

• Погрижете се пенисот да 
влезе во кондомот и да остане 
во него за време на односот Подготвени  

ли сте да го 
изберете овој 

метод? 

• Стиснете го 
внатрешниот 
прстен на 
затворениот крај 

Внат-
решен 
прстен 

Надво-
решен 
прстен 

  

 

Внат-
решен 
прстен 

Отворен 
крај 

  



• Изберете удобна 
положба – 
клекнете, кренете 
ја едната нога, 
седнете или 
легнете  

     Како се користи женски кондом 

• Двојките треба да користат нов кондом за секој однос. 
• Кондомот треба да се вметне пред пенисот да ја допре вагината. 
• Кондомот може да се вметне до 8 часа претходно. 
• Кондомот е подмачкан, но можеби внатре ќе му треба додатен 

лубрикант за да не се измести при сексот. Повеќе лубрикант 
може да се стави или во конодмот или на пенисот. 

• По сексот, жената мора да се тргне од партнерот и да внимава да 
не истури семена течност врз вагиналнот отвор.  

• Кондомот треба соодветно да се фрли во канта за ѓубре.  

• Внимателно 
отворете ја 
опаковката   

• Проверете дали 
конодомот е добро 
подмачкан однатре 

• За вадење, 
завртете го 
надворешниот 
прстен и 
нежно 
извлечете  

• Фрлете го 
кондомот 
соодветно 

• Нежно вметнете го 
внатрешниот прстен во 
вагината  

• Ставете го показалецот во 
кондомот и турнете го 
внатрешниот прстен докрај  

• Проверете надворешниот 
прстен да е надвор од 
вагината и кондомот да не е 
извртен  

• Погрижете се пенисот да 
влезе во кондомот и да 
остане во него за време на 
односот 

         Дали клиентката разбира како се користи женски кондом? Дали е подготвена да го избере методот?  
 Ако се одлучила за методот,  

одете на следната страница. 
Ако не, разговарајте уште или разгледајте 

други методи. 

Следен чекор: 

Женски  

кондом 

ЖК 
2 

• Стиснете го 
внатрешниот 
прстен на 
затворениот крај 

Внатре-
шен 
прстен 

Надворе-
шен 
прстен 

   
Внатрешен 
прстен 

Отворен 
крај 

  



  Што да се запомни 

Нешто друго да 
повторам или да 

објаснам?  
Други прашања? 

• Користете кондом СЕКОЈПАТ кога 
имате секс 

• Погрижете се секогаш да имате 
доволно конодми 

• Ако кондомот не бил исправно 
употребен, веднаш размислете за итна 
контрацепција 

• Може да се употреби  
повеќе лубрикант ако е потребно 



• Ако кондомот не бил исправно 
употребен, веднаш размислете за 
итна контрацепција 

Што да се запомни 

• Користете кондом СЕКОЈПАТ кога 
имате секс 

„Треба да користите кондом СЕКОЈПАТ кога имате 
секс заради целосна заштита од бременост и СПИ.“  

• Ако не можете секојпат да користите кондом, 
размислете и за друг метод на планирање на 
семејството.  

• Ако женскиот кондом се измести или ако влезе во 
вагината, итната контрацепција може да помогне да се 
спречи бременост. 

• Не користете ако неотворената опаковка е скината или 
протекува, или ако кондомот е исушен. 

• Клиентите кои можеби биле изложени на ХИВ или СПИ 
може да имаат потреба и од профилакса по 
изложеност (PEP) за ХИВ и/или лекување од 
претпоставена СПИ.  

                               „Дали сте задоволни со овој избор на метод?  
Има ли нешто да повторам или да објаснам? Ве молам дојдете во секое време!“  
                 Последна, најважна порака: „Секојпат користете кондом.“ 

Последни чекори: 

• Погрижете се секогаш да имате 
доволно конодми 

 

• „Набавете уште конодми пред да ви снема.“ 

• Може да се употреби  
повеќе лубрикант ако е потребно 

Женски  

кондом 

• Сите женски кондоми се подмачкани. Ова може да ги направи 
лизгави на почетокот. 

• Ако треба, може да се употреби дополнителен лубрикант внатре. 
Тој ја намалува вревата при сексот и го прави сексот помазен. 

• Било каков лубрикант може да се употреби кај женскиот кондом. 
• Го намалува и чешањето. 

ЖК 
3 



• Вклучуваат спермициди и дијафрагма  
• Мора да се стават во вагината секојпат пред секс 
• Некои кориснички имаат нус-појави  
• Може да се извалкате 

Спермициди:  
• Понеефективни од другите методи 
• Не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Дијафрагма: 
• Може да биде ефективна ако секојпат исправно се 

користи 
• Потребен е карличен преглед за  
   да се одреди величината  
• Можна заштита од некои СПИ 

Вагинални методи 

Сакате ли да дознаете 
повеќе за овие методи, или 

да зборуваме за друг 
метод? 



 
• Нус-појави: можна иритација, печење или инфекција на 

мочниот  меур. 
 

• Дијафрагмите (заедно со спермицидот) се најефективни ако 
секојпат  се користат правилно. 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 

„Сакате ли да дознаете повеќе за вагиналните методи или да зборуваме за друг метод?“ 
„Сакате ли да дознаете повеќе за 

вагиналните методи или да зборуваме за друг 
метод?“ 

Следен чекор: 

• Вклучуваат спермициди и дијафрагма 

 
• Заштитата со дијафрагма од ХИВ/СИДА е непотврдена. За 

заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете и кондоми. 
 

 
• „Дали ставање на нешто дополнително во вагината би Ви 

било непријатно?“ 
• „Комотни ли сте со метод што може да Ве извалка по 

сексот?“ 
 

Вагинални методи 

ВМ 
1 

Вагинални 
методи 

За вагиналните методи: 
• Дијафрагмата е мека еластична гума што ја спречува спермата 

да влезе во матката. 
• Спермицидите се гелови, кремови, таблети за пена, супозитории, 

пена или филм што се топи за убивање на сперматозоидите. 
• И двете жената ги става во вагината предвреме. Не мора да го 

прекинат сексот. 

Спермициди: 
• Понеефективни од другите методи 
• не штитат од СПИ или ХИВ/СИДА 

Дијафрагма: 
• Може да биде ефективна ако  

правилно се користи секојпат 
• Потребен е гинеколошки преглед за 

одредување на големината 
• Можна заштита од некои СПИ  

• Mора да се стават во вагината 
секојпат пред секс 

• Некои корисници имаат нус-појави  

• Mоже да се извалкате  

За друг метод, одете на таб со нов 
метод или на табот Избирање метод. 

  



•  Здравствена 
состојба што 

бременоста ја 
прави опасна 

 

 
Кој смее, а кој не смее 

да користи вагинални методи 
 

А, ако размислувате за 
ДИЈАФРАГМА, кажете ми ако: 
 

Повеќето жени може  
безбедно да користат 
вагинални методи 
 

Но, обично не треба да користат СПЕРМИЦИДИ 
или ДИЈАФРАГМА со спермициди ако имаат: 
 

• Повеќе од еден сексуален 
партнер или тој има секс со 
други (висок ризик од ХИВ) 

• ХИВ/СИДА 

• Скоро сте се породиле 
или сте абортирале 

• Сте алергични на 
латекс 

• Некогаш сте имале 
токсичен шок синдром 
 



 
 

• Општо, треба да се почека 6 до 12 недели по 
породување или по абортус во вториот триместар 
за да се намести дијафрагмата, зависно од тоа кога 
грлото и матката ќе се вратат во нормала. 

• Клиентката не треба да користи дијафрагма од 
латекс. 

• Општо, не треба да користи дијафрагма 

• Спермицидите НЕ треба да се користат ако жената 
е во висок ризик од ХИВ-инфекција. 

• Ефективноста на дијафрагмата без спермициди не 
е позната. 

Клиентката не може да користи вагинални 
методи: Помогнете ѝ да избере друг метод. 

Клиентката може да го користи методот: 
Одете на следната страница за разговор околу 

дијафрагма или на стр. ВМ4 за спермициди. 
 

Следен чекор: 

     Кој смее, а кој не смее 
да користи вагинални методи 

 
Повеќето жени може безбедно да користат вагинални методи 
 

ВМ 
2 

Вагинални 
методи 

•  Здравствена состојба што  
бременоста ја прави опасна 

Но, обично не треба да користат СПЕРМИЦИДИ или 
ДИЈАФРАГМА со спермициди ако имаат: 

 

• Повеќе од еден сексуален партнер или тој има  
секс со други (висок ризик од ХИВ) 

• Have HIV/AIDS 

А, ако размислувате за ДИЈАФРАГМА, кажете ми ако: 

• Скоро сте се породиле или сте абортирале 

• Сте алергични на латекс 

• Некогаш сте имале токсичен шок синдром 
 

• Состојбите вклучуваат висок притисок, дијабетес, 
срцева болест, мозочен удар, некои видови рак, СПИ 
заедно со ХИВ/СИДА, болест на црниот дроб, aнемија, 
туберкулоза. 

• Поефективен метод може да е попогоден за жени со 
вакви состојби 



Истиснете доста 
спермициден 

крем или желе 
во дијафрагмата 

и по работ 

Спојте ги рабовите 
и турнете ја 

дијафрагмата 
најдлабоко во 

вагината 

Напипајте ја 
дијафрагмата за да 

видите дека го покрива 
цервиксот 

ИСТО ТАКА: За секој понатамошен однос, 
користете апликатор за внесување 
дополнителен спермицид во вагината. НЕ 
ОТСТРАНУВАЈТЕ ја дијафрагмата. 

Како се користи дијафрагма 

Сакате ли да пробате 
со овој метод и да 
видите како Ви се 

допаѓа? 

    По сексот: 
• Оставете ја 

дијафрагмата 
НАЈМАЛКУ 6 часа, 
но НЕ ПОВЕЌЕ ОД  
24 часа 

• За отстранување, 
нежно вовлечете 
прст под работ и 
повлечете ја 
дијафрагмата 
надолу и надвор 

 



Напипајте ја 
дијафрагмата 

за да 
видите дека го 

покрива 
цервиксот 

Истиснете доста 
спермициден 

крем или желе 
во 

дијафрагмата 
и по работ 

 

• Употребете околу 
една лажица желе 
или крем. 

• Внимавајте да не ја искинете 
дијафрагмата при отстранувањето. 

• Измијте ја дијафрагмата со благ сапун и 
чиста вода по секоја употреба. 

• Проверете да не има дупчиња со тоа 
што ќе ја наполните со вода или ќе ја 
погледнете на светло. 

• Исушете ја дијафрагмата и чувајте ја на 
чисто, темно и ладно место, ако може. 

За секој понатамошен однос, користете апликатор 
за внесување дополнителен спермицид во 
вагината. НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ја дијафрагмата. 
 

По сексот: 
• Оставете ја дијафрагмата 

НАЈМАЛКУ 6 часа, но НЕ 
ПОВЕЌЕ ОД 24 часа 

• За отстранување, нежно 
вовлечете прст под работ и 
повлечете ја дијафрагмата 

надолу и надвор 
 

• Низ мембраната 
на дијафрагмата, 
напипајте го 
грлото на 
матката, што на 
допир е како 
врвот на носот. 

Разбира ли клиентката како се користи дијафрагмата? Подготвена ли е за методот?  
Ако се одлучила за методот, одете на следната 
страница и ако треба, зборувајте за спермициди. 

 

Ако не, разговарајте уште или 
разгледајте други методи. 

Следен чекор: 

Спојте ги 
рабовите и 
турнете ја 

дијафрагмата 
најдлабоко во 

вагината 

  Како се користи дијафрагма 

ВМ 
3 

Вагинални 
методи 

    



Како се користат спермициди 

Филм 

Taблети или 
супозитории 

• Ставете пред секс (до 1 час претходно)  
• Ставете длабоко во вагината со помош на 

апликатор или со прсти 
• Не мијте ја вагината барем 6 часа по сексот 
• Ако може, чувајте ги на ладно, суво место  

Сакате ли да го 
испробате овој 

метод и да видите 
како Ви се допаѓа? 



Разбира ли клиентката како се користи спермициди? Подготвена ли е за методот? 

• Помага таблетите за пена да не се стопат 

Ако се одлучила за методот, одете на следната 
страница и ако треба, зборувајте за спермициди. 

 
Ако не, разговарајте уште или 

разгледајте други методи. 
 

Следен чекор: 

   Како се користат спермициди 

ВМ 
4 

Вагинални 
методи 

• Ставете пред секс  
(до 1 час претходно)  

• Ставете длабоко во вагината со 
помош на апликатор или со прсти 

• Не мијте ја вагината барем 6 часа 
по сексот 

• Ако може, чувајте ги на ладно, суво 
место  

Кај таблети, супозитории, филм 
• Мора да се стават барем 10 минути пред сексот. 
• Ако користите филм, свијте го на половина и со суви 

прсти ставете го близу до грлото на матката. 
Кај пена 
• Прво, добро протресете го контејнерот. 



Дојдете повторно ако: 
• Ви требаат уште спермициди  

• Дијафрагмата се стврдне или се 
истенчи, или, пак, се направат 
дупчиња на неа 

• Вие или партнерот имате реакција 
(чешање, осип, иритација) 

• Ве боли кога мокрите 

Што да се запомни 

Нешто да повторам 
или да објаснам? 
Други прашања?  



•  Зборувајте за тоа каде може да набави −на клиника или 
во аптека 

• Важно е клиентката да има спермицид пред да ѝ снема.. 

• Може да е поради спермицидот или латексот, или може да 
биде инфекција или вагинитис. 

• Mоже треба да се смени марката, спермицидот или 
методот. 

• Знак на инфекција на уринарниот тракт. 

• Ваквите дијафрагми треба да се заменат. 
• Исто така, дијафрагмите треба повторно да се стават по 

породување или абортус. 

„Сигурна ли сте дека може успешно да го користите овој метод? 
Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
Последна, најважна порака: „Користете го методот секојпат”. 

Последни чекори: 

• Ве боли кога мокрите 

Што да се запомни 

ВМ 
5 

Vaginal  
Methods 

• Вие или партнерот имате реакција 
(чешање, осип, иритација) 

• Дијафрагмата се стврдне или се 
истенчи, или, пак, се направат 
дупчиња на неа 

• Ви требаат уште спермициди  

Дојдете повторно ако: 



ЛАМ 
Лактациска аменореа-метод 

 

 

• Контрацептивен метод заснован на 
доење 

• ЛАМ значи често доење, дење и ноќе, 
и недавање или давање малку храна 
на бебето 

• Eфективен 6 месеци по породувањето 

• Мајчиното млеко е најдобра храна за 
бебињата 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

 Сакате ли да дознаете 
повеќе за овој метод или да 
зборуваме за друг метод? 



ЛАМ 
Лактациска аменореа-метод 

• Контрацептивен метод 
заснован на доење 

 

За ЛАМ: 
• „Лактациска“—поврзана со доење. „Аменореа“—немање 

менструација. 
• Користење ЛАМ значи да се избере доење на начин што спречува 

бременост. Дејствува преку запирање на овулацијата (види додатоци 
4 и 5). 

•  Хранење на бебето САМО со мајчино млеко (со малку или без 
прихранување) е најдобра заштита од бременост и најдобро за 
здравјето на бебето. 

•  Види стр. Л3 за тоа како да се дои за најдобра заштита. 
   „Како би Ви одговарало вакво доење на бебето? 

• Ако менструацијата не се вратила. 
• Многу ефективен ако се користи правилно. 
• Но, онака како што обично се користи, не е толку ефективен. 

• Најздрав начин на хранење на бебињата во првите 6 месеци. 
Мајчиното млеко ги содржи токму оние хранливи материи што му се 
потребни на бебето и го штити од инфекции. Доењето е здраво и за 
мајката. 

• Доењето треба да започне во рок од 1 час по раѓањето, а на бебињата 
не треба да им се дава ништо друго до 6 месеци. 

• Мајчиното млеко може да биде главен дел од исхраната 2 или повеќе 
години. 
 

• За заштита на жената од СПИ/ХИВ/СИДА, да се користат и кондоми. 
• Преку доењето, ХИВ може да премине од мајката на бебето. 

 

 “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. 

Next Move: 

1 

Сакате ли да дознаете повеќе за овој метод или да зборуваме за друг метод? 

Ако клиентката сака да дознае повеќе 
За ЛАМ , одете на следната страница. 

Следен чекор: 

Л1 

• ЛАМ значи често доење, дење 
и ноќе, и недавање или давање 
малку храна на бебето 

• Eфективен 6 месеци по 
породувањето 

• Мајчиното млеко е најдобра 
храна за бебињата 

• Не штити од СПИ или 
ХИВ/СИДА  

За друг метод, одете на таб со нов метод 
или на табот Избирање метод. 

ЛАМ 

 



Кога може да се користи ЛАМ  

Ако доите сега, може да користите ЛАМ ако: 
 Бебето е помало од 6 месеци  

И 
 Бебето малку или воопшто не се  

прихранува туку е само на млеко 
И 

 Meнструацијата не се вратила  

Но, Ве молам кажете ми ако: 
• Имате СИДА? Или сте заразена со ХИВ, вирусот на СИДА?  



    Кога може да се користи ЛАМ  

Но, Ве молам кажете ми ако: 
Имате СИДА? Или сте заразена со 
ХИВ, вирусот на СИДА?  

• Најдобро е бебето да се дои барем 2 години. 
Кога бебето ќе наполни 6 месеци или повеќе: 

• Жената треба да користи друг метод на контрацепција. 
• Ако продолжи со доење, најдобри се нехормонски методи. 
• Може да користи и методи само со прогестоген (мини- таблети, 

инјекција со продолжено дејство или импланти). 

• Не може да користи ЛАМ ако имала менструација 2 или 
повеќе дена едноподруг. (крвавењето во првите 8 недели 
по породувањето не се смета). 

• ХИВ може да се пренесе на бебето преку мајчиното млеко. 
• Кога е достапна безбедна замена на млеко за доенчиња (што 

се подготвува дома или се купува), жената со ХИВ не треба 
да дои и треба да користи друг метод на контрацепција. 

• Ако не е достапна безбедна замена, жената со ХИВ треба 
исклучиво да дои. По 6 месеци, или ако безбедната замена 
стане достапна, таа треба да престане со доење. 

•  Види таб Посебни потреби (стр. ПП1) за специјални совети на 
жени со ХИВ/СИДА. 

 
 

Ако клиентката не може веќе или 
воопшто да користи ЛАМ, помогнете ѝ да 

 избере друг метод. 

Ако клиентката може да почне сега или 
кога ќе се породи, одете на инструкциите 

на следната страница. 

Следен чекор  

• Жените што дојат може да започнат со ЛАМ во 
секое време ако ги исполнуваат сите 3 услова. 

Ако доите сега, може да користите ЛАМ ако: 
 Бебето е помало од 6 месеци  
И 
 Бебето малку или воопшто не се  
прихранува туку е само на млеко 
И 
 Meнструацијата не се вратила  

Л2 

ЛАМ  



Како се користи ЛАМ  

• Почнете со прихранување на 
бебето кога ќе наполни 6 месеци, 
но продолжете со доење 

• Започнете со друг метод во 
соодветно време 

 Подготвена ли 
сте да го 

изберете овој 
метод? Нешто друго да 

повторам или да 
објаснам? Други 

прашања? 

• ЛАМ може да се започне веднаш 
штом се роди бебето  

• Дојте често  
Што да се направи по ЛАМ: 



Како се користи ЛАМ  
• ЛАМ може да се започне 

веднаш штом се роди бебето  
• Жената треба да го дои бебето секогаш кога е гладно, дење и 

ноќе. 
• Ако доењето се случува на растојание поголемо од 4 часа дење, 

или на повеќе од 6 часа ноќе, таа треба да размисли за друг метод 
на планирање на семејството. 

• Треба да продолжи да дои дури и ако таа или бебето се болни. 
• „Подготвена ли сте да ја одржите оваа динамика на доење?“ 
• Советувајте за техника на доење и исхрана. 

• Кога ќе ѝ се врати менструацијата (крвавењето во првите 8 
недели по породувањето не се смета) 

• ИЛИ кога ќе престане целосно или речиси целосно да дои (бебето 
редовно прима друга храна/течности) 

•  ИЛИ кога бебето има 6 месеци (кога детето ќе почне да седи) 
• ИЛИ кога жената веќе не сака да користи ЛАМ (што и да се случи 

прво). 

Последни чекори: 

• По породувањето, започнете со доење штом е можно, 
заради здравјето на бебето и заштита од бременост. 

• Кога се воведува нова храна, жената треба да дои пред 
• секое прихранување со друга храна или пијалак. 

• Понудете средства сега, како што се кондоми, коишто може 
да почне да ги користи по потреба. 

„Сигурна ли сте дека успешно може да го користите овој метод? 
Потребни ли Ви се уште совети околу доењето?“  

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
   Последна, најважна порака: „Дојдете за друг метод кога бебето ќе наполни 6 м., 
кога ќе Ви се вратат циклусите, или кога бебето ќе почне да прима друга храна”  Л3 

ЛАМ 

• Дојте често 

Што да се направи по ЛАМ: 
• Почнете со прихранување 

на бебето кога ќе наполни 6 
месеци, но продолжете со 
доење 

• Започнете со друг метод во 
соодветно време 

 



Методи со плодни денови 

• Дознајте во кои денови од менструалниот 
циклус може да забремените 

• За спречување бременост, Вие и 
партнерот или избегнувајте секс ИЛИ 
користете кондом во плодните денови 

• Може да биде ефективно ако  се користи 
правилно 

• Нема нус-појави 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

Сакате ли да дознаете повеќе 
за овие методи или да 

зборуваме за поинаков метод?  



• Дознајте во кои денови од 
менструалниот циклус може да 
забремените 

• За заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, користете кондоми. 

3 различни методи: 
1) Метод на стандардни денови: Види ги следните стр. Нов метод 

што може да го користи со посебен „Ѓердан за циклус”. 
2) Методи на цервикален мукус: Секојдневна проверка на 

цервикалниот секрет, потоа бележење на табела. 
3) Симпто-температурни методи: Секојдневна проверка на 

секретот и мерење на температурата пред станување, потоа, 
бележење на табела. 

   (2) и (3) бараат посебна подука. Упатете ако треба. 

• Either by counting days or checking symptoms. 

• Таа може да користи и други бариерни методи во плодните денови, како 
што е дијафрагма. 

• Двојката мора да се согласи да избегнува однос или да користи 
бариерен метод во деновите на можна бременост. 

Методи со плодни денови 

• Не вклучува земање или примена на лекарства. 

• Но, ова е еден од најнеефективните методи ако се користи 
неправилно. 

• За спречување бременост, Вие 
и партнерот или избегнувајте 
секс ИЛИ користете кондом во 
плодните денови 

• Може да биде ефективно ако  се 
користи правилно 

• Нема нус-појави 

• Не штити од СПИ или ХИВ/СИДА 

        Сакате ли да дознаете повеќе за овие методи или да зборуваме за поинаков метод?  
За методите со плодни денови: 

одете на следната страница. 

Следен чекор: 

Плодни 
денови 

ПД 
1 

За методите со плодни денови: 
• Природни методи: жената учи за плодните денови во менструалниот 

циклус. 

За друг метод, одете на таб со нов метод, одете на 
следната страница. или на табот Избирање метод. 

  



Кој смее, а кој не смее да користи 
метод на стандардни денови 

Може да го користите ако: 

• Циклусите Ви се 
редовни и траат меѓу 
26 и 32 дена 

• Вие и партнерот 
можете да 
избегнувате секс или 
да користите кондоми 
во плодните денови 

Повеќето жени може да 
користат метод на 
стандардни денови 

Можеби треба да 
почекате ако: 

• Циклусите не Ви се 
вратиле по 
породувањето 

• Скоро сте прекинале 
со користење на 
инјекција со 
продолжено дејство 



 
 

• Дали и двајцата партнери мислат дека можат да избегнуваат 
однос12 дена по ред во секој циклус, или да користат кондоми ако 
имаат секс во овие денови? 

• Може да користат кондоми или други бариерни методи во плодните 
денови. 

        Кој смее, а кој не смее да користи 
метод на стандардни денови 

• Жени со нередовни циклуси не може да го користат методот. 
За да ја утврдите должината на нејзиниот циклус, прашајте: 

„Дали добивате менструација во исто време секој месец?“ 
• Означете го на календар првиот ден од последниот циклус. 
• Означете на календар кога ја очекува следната менструација. 
• Избројте ги деновите во менструалниот циклус. 
• Ако пресметаниот циклус е меѓу 26 и 32 дена, жената може да го 

користи методот на стандардни денови. 

• Треба да поминат најмалку 3 циклуса долги меѓу 26 и 32 дена 
откако се породила. 
 

• По прекинување на инјекции со продолжено дејство, таа мора да 
добие барем1 циклус меѓу 26 и 32 дена пред да го почне 
методот. 

• Ако се префрла од други хормонски методи, жената мора да 
почне веднаш (доколку циклусите ѝ биле редовни и меѓу 26 и 

• 32 дена пред користење на хормонскиот метод). 
 

Повеќето жени може да користат метод 
на стандардни денови. Може да го 
користите ако: 
 • Циклусите Ви се редовни и траат 

меѓу 26 и 32 дена 
 

• Вие и партнерот можете да избегнувате 
секс или да користите кондоми во 
плодните денови 
 

 

Можеби треба да почекате ако: 
• Циклусите не Ви се вратиле по 

породувањето 
 

• Скоро сте прекинале со 
користење на инјекција со 
продолжено дејство 

Ако клиентката нема редовни циклуси меѓу 
26 и 32 дена, нека избере друг метод. 

 
Ако клиентката има редовни циклуси меѓу 26 и 32 

дена, може да го користи методот на стандардни 
денови, одете на следната 

страница. 
 

Следен чекор: 

Метод на 
стандардни 

денови 

ПД  
2 



Секое зрно е ден 
од Вашиот 

менструален 
циклус 

 

 

ЦРВЕНОТО ЗРНО е 
првиот ден од циклусот. 
На првиот ден од циклусот, 
поместете го гумениот 
прстен на црвеното зрно. 

Секое утро поместувајте го 
прстенот на следното зрно.  

Секогаш движете го во 
правец на стрелката 

 

БЕЛИТЕ ЗРНА се 
деновите кога 
МОЖЕ да 
забремените. 

 
КАФЕНИТЕ ЗРНА 
се деновите кога 
нема веројатност за 
бременост. 

Како се користи методот на 
стандардни денови 

Користете кондом 
или НЕМАЈТЕ секс 
во овие денови за 
да спречите 
бременост  

Во овие денови може да имате секс. Не 
е потребен кондом. 
Кога ќе Ви почне следниот циклус, 
повторно поместете го прстенот на 
црвеното зрно. Прескокнете ги 
преостанатите зрна. 
 

Означете на календарот за 
да се сетите. 

 

Подготвени сте за 
овој метод? 

 

 

 

 

 



 Разбира ли клиентката како се користи ѓерданот за циклус? Подготвена ли е за методот? 

• Дајте ѝ го ѓерданот и покажете ѝ како да го движи гумениот прстен на секое зрно. „Не мора да го носите 
ѓерданов. Нека Ви стои на сигурно за никој друг да не го движи прстенот”. 

• Поканете ја да ви покаже дека знае како се користи и замолете ја да го помести прстенот на  
• сегашниот ден од циклусот за да биде според планот. 
• Понудете кондоми на сите корисници. Понудете и зборувајте за други бариерни методи, ако се 

достапни. 

          Како се користи методот на стандардни денови 

Следен чекор: 

Метод на 
стандардни 

денови 

Секое зрно е ден 
од Вашиот 

менструален 
циклус 

 
 

ЦРВЕНОТО ЗРНО е првиот ден од 
циклусот. 
На првиот ден од циклусот, поместете 
го гумениот прстен на црвеното зрно. 

Секое утро поместувајте го 
прстенот на следното зрно.  

Секогаш движете го во правец 
на стрелката 

БЕЛИТЕ ЗРНА се 
деновите кога МОЖЕ 
да забремените. 

КАФЕНИТЕ ЗРНА 
се деновите кога 
нема веројатност за 
бременост. 

Користете кондом или 
НЕМАЈТЕ секс во овие 
денови за да спречите 
бременост 

Во овие денови може да имате 
секс. Не е потребен кондом. 
Кога ќе Ви почне следниот циклус, 
повторно поместете го прстенот 
на црвеното зрно. Прескокнете ги 
преостанатите зрна. 

Означете на календарот 
за да се сетите. 

Поместувајте го прстенот дури 
и во деновите на циклусот. 

ПД  
3 

 
Ако се одлучила за методот, 
одете на следната страница. 

 

Ако не, разговарајте уште или 
разгледајте други методи. 

 
 

 

 



• Движете го гумениот прстен едно зрно  
напред секој ден 

• Секогаш користете кондоми или  
избегнувајте секс во плодните  
денови со „бели зрна“ 
 

Што да се запомни 

Дојдете повторно ако: 
• Предвреме добиете менструација 

(таа започне пред да го ставите 
прстенот на темно-кафеното зрно) 

• Менструацијата Ви доцни 
(НЕ започнува до денот по кој го 
ставате прстенот на последното 
кафено зрно) 

 

Последно 
кафено 
зрно 

• Имате незаштитен секс во плоден 
ден со „бело зрно“ 
 

Темно-
кафено 
зрно 

Нешто друго да 
повторам или да 
објаснам? Други 

прашања?  



Дојдете повторно ако: 
• Предвреме добиете менструација 

(таа започне пред да го ставите 
прстенот на темно-кафеното зрно) 

• Менструацијата Ви доцни 
(НЕ започнува до денот по кој го ставате 
прстенот на последното кафено зрно) 

• Имате незаштитен секс во плоден 
ден со „бело зрно“ 

• Ако менструацијата започнала пред да стигне до темно- 
кафеното зрно, циклусите ѝ се покуси од 26 дена. 

• Покажете каде е темно-кафеното зрно и објаснете што значи. 
• Ако менструацијата не започнала до денот по поместувањето на 

прстенот на последното кафено зрно, циклусите ѝ се подолги од 
32 дена. 

• Ако има повеќе од еден циклус покус од 26 дена или подолг 
од 32 дена, методот може да биде понеефективен. Можеби 
треба да избере друг метод. 

 
• Посоветувајте ја секогаш да го означи првиот ден од 

циклусот на календар во случај да заборави дали го 
поместила прстенот. 
  

• Понудете и зборувајте за други бариерни методи, ако ги има. 
• Ако е соодветно, зборувајте за сексуално задоволство без 

пенетрација. 
 

Што да се запомни 

 
„Мислите ли дека можете да користите кондом или да избегнувате секс во 
сите денови со ‘бело зрно’“? Треба ли нешто да повторам или да објаснам?“ 

Сетете се да понудите кондоми за двојна заштита и/или поткрепа! 
Последна, најважна порака: „Движете го гумениот прстен напред секој ден 
и избегнувајте секс или користете кондоми во деновите со „бело зрно““. 

 

Последни чекори: 

Метод на 
стандардни 

денови 

• Движете го гумениот прстен 
едно зрно напред секој ден 
 • Секогаш користете кондоми или 
избегнувајте секс во плодните 
денови со „бели зрна“ 

ПД  
4 

• Ако има незаштитен однос во овие денови, клиентката може 
• да размисли за итна контрацепција што поскоро.  





ДОДАТОЦИ 
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Додаток 8:   Факти за СПИ/ХИВ/СИДА 

Додаток 9:   Промовирање комуникација 
    меѓу партнерите 

Додаток 10: Mитови за контрацепцијата  
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Да провериме дека не сте бремена  

6.  Правилно 
     користите друг 
     метод? 

5. Не сте имале  
    секс од последниот 

    циклус? 

4. Сте имале пометнување 
    или абортус во 
    последните 7 дена? 
 

3. Доите и сте се породиле      
    пред помалку од 6 месеци, а 
    менструацијата не Ви е 
    вратена? 
 

2. Сте се 
    породиле во 
    последните 4 
    недели? 

1. Meнструалниот 
    циклус започнал 
    во последните 7 дена? 

? 

Ако  КОЕ БИЛО од овие е точно , може да започнете со метод сега.  



Ако клиентката одговори со ДА на БАРЕМ 
ЕДНО од прашањата и ако нема знаци или 
симптоми на бременост,* обезбедете го 
методот. 

 
Ако клиентката одговори со НЕ на СИТЕ прашања, 
бременоста не може да се исклучи. Таа треба да чека 
до следниот циклус (и да избегнува секс или да 
користи кондоми дотогаш), или да направи тест за 
бременост. 

 

1: Прашања за проверка дека жената не е бремена  
(заклиентки што не менструираат сега) 

 

Рани знаци     Подоцнежни знаци 
Менструацијата доцни            Промена во тежината  Зголемени гради 
Чувствителност на градите     Постојан умор   Потемни брадавици 
Мачнина             Промени во расположението Повеќе вагинален секрет од обично 
Повраќање             Променети навики на јадење Зголемен стомак 
Почесто мокрење     Движења на бебето 

*Знаци на бременост                
    

Ако на жената ѝ доцни менструацијата или има неколку други знаци,  
може да е бремена.  
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Жените кои не менструираат во моментов сѐ уште може да започнат со хормонски методи (таблети, инјекции, 
импланти), ИУВ или стерилизација СЕГА. Поставете ги овие прашања за да потврдите дека не се бремени.  

ДА 
1. Дали последната менструација Ви започна во последниве 7 дена?  

НЕ  

2. Дали се породивте во последниве 4 недели?  
3. Дали ексклузивно (или речиси ексклузивно) доите и сте породена пред 
    помалку од 6 месеци, а оттогаш немате менструација? 

4. Сте имале ли пометнување или абортус во последниве 7 дена?  

5. Сте НЕМАЛЕ ли сексуален однос од последниот менструален 
циклус?  

6. Користите ли сигурен контрацептивен метод доследно и правилно?  



Кои методи ги исполнуваат Вашите потреби?  

Што Ви е најважно Вам?  

• Многу ефективен  
•   Штити од СПИ и ХИВ/ СИДА 

• Добар додека доите  

• Може да имате уште деца 
подоцна  

• Траен  

• Малку нус-појави  

• Личен  

• Лесен за употреба  

• Лесно се прекинува  

• Не мора ништо да се прави пред 
секс 

• Се користи по потреба  

• Не се допираат гениталиите  

• Друго?  



** 

2: Кои методи ги исполнуваат потребите на клиентот? 

Оваа табела помага да се најдат методи што ги исполнуваат потребите на клиентот. Табелата ги одразува 
вообичаените искуства со методите. Некои клиенти може да имаат поинакви мислења или искуства. 

Што му е важно на 
овој клиент? 

 
Многу ефективен* 

Штити од ХИВ/СИДА 
и СПИ 

Добар додека се дои 

Подоцна може да се 
имаат деца 
Траен 

Малку нус-појави 

Лесен за употреба 

Лесно се прекинува 
Не се прави ништо пред 
секс 
Се користи само по 
потреба 

Не се допираат 
гениталиите 

* Види следна стр. за табела на ефективност. 
** Не е познато колку женските кондоми штитат од СПИ.  
*** Може да се користи само во првите 6 месеци од доењето. 

Легенда 
: 

најдобар избор за оваа потреба  добар избор за оваа потреба 
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Споредување на ефективноста на методите 
Нејефективни 

Најнеефективни 

Општо, 2 или 
помалку 

бремености 
на 100 жени 

годишно 

Околу 15 
бремености 
на 100 жени 

годишно 

Околу 30 
бремености 
на 100 жени 

годишно 

Потребни се повторни инјекции 
на секои 1 до 3 месеци 

 

Mора да се зема таблета 
секој ден 

Mора да се користи секогаш при 
секс; бара соработка од партнерот. 

Mора да се следат инструкциите 
за ЛАМ 

Mора да се апстинира или да се 
користат кондоми во плодните 
денови; бара соработка од партнерот 

Како методот да го 
направите најефективен 
 Еднократни постапки. Ништо не 
треба да се прави или да се помни. 

 

Мора да се користи секогаш при секс 

Mора да се користат 
секогаш при секс 

Mора да се користи секогаш при 
секс; бара соработка од партнерот. 

Инјекции 

Таблети 

ЛАМ 

Машки кондом 

Женски кондом 

Дијафрагма 

Спермициди 

Импланти ИУВ Импланти Женска 
 стерилизација Вазектомија  

Методи на плодни 
денови 



Овој графикон покажува како обично се користат ефективните методи Првите четири методи се најефективни; корисникот не треба ништо да 
прави. Ефективноста на другите методи зависи од однесувањето на корисникот. Другите методи се поефективни ако се користат правилно. 

3: Споредување на ефективноста на методите 

Најнеефективни 

Општо, 2 или 
помалку 

бремености 
на 100 жени 

годишно 

About 15 
pregnancies 

per 100 
women in one 

year 

Околу 30 
бремености 
на 100 жени 

годишно 

Импланти ИУВ 
 

Импланти 

Потребни се повторни инјекции 
на секои 1 до 3 месеци 

Mора да се зема таблета 
секој ден 

Mора да се следат инструкциите 
за ЛАМ 

Како методот да го 
направите најефективен 
Еднократни постапки. Ништо не 
треба да се прави или да се помни. 
 

Инјекции 

Таблети 

ЛАМ (до 6 месеци постпартум) 

Женска  
стерилизација 

Нејефективни 

*Ова рангирање се заснова врз метод на 
упростен календар. Некои други методи со 
плодни денови, кои поточно го утврдуваат 
плодниот период, заедно со методот на 
стандардни денови, се поефективни. 

 

Вазектомија  

Mора да се користи секогаш при 
секс; бара соработка од партнерот. 

Mора да се апстинира или да се 
користат кондоми во плодните 
денови; бара соработка од партнерот 

Мора да се користи 
секогаш при секс 

Mора да се користат 
секогаш при секс 

Mора да се користи секогаш при 
секс; бара соработка од партнерот. 

Машки кондом 

Женски кондом 

Дијафрагма 

Спермициди 

Методи на плодни 
денови 
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Женски репродуктивен систем 

Јајцевод 
Клиторис 
 

Јајчник 

Лигавица на 
матката 
(eндометриум) 

Матка 
(утерус) 

 

Грло на матката 
(цервикс) 
 Вагина 

Внатрешна 
(мала) усна 

Вагинален 
отвор 

Aнус 

Срамни влакна 

Надворешна(г
олема) усна 

Отвор за 
урина 



4: Женски репродуктивен систем 
Јајцевод 
По една јајце-клетка патува низ  
јајцеводите еднаш месечно тргнувајќиод 
јајчникот. Оплодувањето на јајце-
клетката (кога таа ќе се сретне со 
сперматозоидот) се случува во 
јајцеводите. 

Клиторис 
Чувствително 
топче ткиво што 
создава сексуално 
задоволство. 

Јајчник 
Во него се чуваат јајце-клетките. 
Секој месец се ослободува по 
една јајце-клетка (oвулација). Ако 
не е оплодена од сперматозоид, 
јајце-клетката умира во рок од 12 
до 24 часа по ослободувањето. 

Вагина 
Ги поврзува надворешните 
сексуални органи со матката. 
Бебињата се раѓаат низ овој 
премин. За да се чисти, вагината 
повремено исфрла слуз (вагинален 
секрет).  

Грло на матката (цервикс) 
Влез во матката, што се 
ротега до задниот дел на 
агината. Произведува слуз 
мукус). 

Матка (утерус) 
Во неа оплодената 
јајце-клетка расте и 
се развива во фетус 

Лигавица на матката 
(eндометриум) 

Облога на матката, 
којашто се задебелува 
и потоа се исфрла 
еднаш месечно 
предизвикувајќи 
менструално 
крвавење.За време на 
бременоста,оваа 
облога не се исфрла 
туку се менува и го 
храни фетусот (бебето 
што расте). 
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Aнус  
Отвор 
каде што 
од телото 
излегува 
цврст 
измет. 

Вагинален отвор 
Отвор на вагината. 
Машкиот пенис се става 
овде за време на 
сексуален однос. Крвта 
истекува одовде за 
време на менструален 
циклус.. 

Внатрешна
(мала) усна  

Два кожни 
набора што 
продолжува
ат од 
клиторисот. 

Надворешна 
(голема) усна 

Два кожни 
набора, по 
еден од секоја 
страна на 
вагиналниот 
отвор, што ги 
штитат 
женските 
органи..  

Срамни влакна 
Влакна што растат во 
пубертетот и ги 
опкружуваат женските 
органи..  

Отвор за 
урина 

Отвор каде 
што урината 
(мочта) 
(течен измет) 
го напушта 
телото. 



1. Oвулација 
(обично настанува меѓу 
7. и 21. ден од циклусот, 
често околу 14. ден.) 
 

2. Задебелување 
на ендометриумот 
(обично трае околу 14 дена 
по овулацијата) 

3.Mенструално 
крвавење (циклус) 
(обично се движи од 2 до 7 
дена, често околу 5 дена) 

Менструален циклус 

• ПЛОДНИОТ ПЕРИОД oд циклусот е денот на овулација и 5-те дена пред тоа. 
• За целосна заштита од бременост, најдобро е да се користи контрацепција ВО ТЕКОТ НА 

ЦЕЛИОТ ЦИКЛУС. 

Обично трае околу 28 
дена, но може да се 
движи од 23 до 35 

дена. 

Јајце  

Менструален 
циклус 



Менструален 
циклус 

5: Менструален циклус 
Многу клиентки, особено помлади, може да не ги знаат основните биолошки факти. Оваа страница ќе ви помогне да го објасните нормалниот 
менструален циклус  

Обично трае околу 28 
дена, но може да се 

движи од 23 до 35 дена. 
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• Менструалниот циклус е процес преку кој женското тело се 
подготвува за бременост. 

• Младите жени обично почнуваат да имаат циклуси 
(менструации) меѓу 11 и 17 години. Жените престануваат да 
имаат циклуси меѓу 45 и 55 години (менопауза). 

• Менструалниот циклус обично трае околу 28 дена, но варира 
од жена до жена и од месец до месец. Може да се движи од 
23 до 35 дена. 

 

• Плодниот период oд менструалниот циклус (кога жената може да 
забремени) може да трае до 6 дена, почнувајќи 5 дена пред 
овулацијата и завршувајќи на денот на овулацијата. 

• Oвулацијата обично настанува меѓу 7. и 21. ден од циклусот (види 
подолу). Меѓутоа, може да настане во СЕКОЕ ВРЕМЕ од циклусот по 

    завршетокот на менструацијата. Точниот ден не може да се предвиди. 
• За најдобра заштита од бременост, двојката треба да користи 

контрацепција во текот на целиот менструален циклус  

Клучни точки за менструалниот циклус 

3. Meнструално крвавење (циклус) (крвавењето обично трае од 2 до 7 дена,  
најчесто околу 5 дена) 

• Ако не дојде до бременост, задебелената лигавица на матката се исфрла. Таа излегува од телото преку вагината. 
Ова месечно крвавење се вика менструација. Контракциите на матката во ова време може да предизвикаат болки 
(грчеви). 

• Meнструацијата е различна кај различни жени. Некои жени крвават кратко време (на пример, 2 дена), додека други 
може да крвават до 8 дена. Крвавењето може да биде обилно или лесно. 

• Ако јајце-клетката се оплоди со машка сперма, жената ќе забремени и ќе нема циклуси. 
 

1. Oвулација 
(обично настанува 
 меѓу 7. и 21. ден од  
циклусот, често  
околу 14. ден). 
Една јајце-клетка се ослободува од 
јајчниците во секој циклус (обично еднаш 
месечно). Јајце-клетката патува низ 
јајцеводот кон матката и во ова време 
може да биде оплодена од сперматозоид 
што допатувал нагоре од вагината. 

2. Задебелување на ендометриумот 
(обично трае околу 14 
дена по овулацијата) 
лигавицата на матката 
(ендометриумот) во ова време 
се задебелува за да се подготви 
за оплодена јајце-клетка. 
Обично не доаѓа до бременост, па 
неоплодената јајце-клетка се распаѓа 
во телото. 

 Забелешка: Кога ги броите деновите во менструалниот циклус, 
секогаш започнете со првиот ден од менструацијата. 



Машки репродуктивен систем 

Семени 
везикули 
(кесички) 
 
 

Пенис 

Скротум 

Кожичка 

Уретра  
(мочен канал) 

 

Тестиси 

Семеновод 

Простата 



6: Машки репродуктивен систем 

Семени везикули 
(кесички) 
Во нив спермата е 
измешана со 
семена течност. 

Кожичка  
Капче од кожа што го 
покрива крајот на 
пенисот. Со 
обрежување се 
отстранува кожичката. 

Пенис 
Maшки полов орган 
сочинет од сунѓересто 
ткиво. Кога мажот 
сексуално ќе се возбуди, 
тој се стврднува и 
станува поголем. 
Семената течност, што 
содржи сперма, се 
ослободува од пенисот за 
време на сексуален 
однос (ejaкулација).  

Уретра  
(мочен канал) 
Цевка низ којашто 
семената течност и 
спермата се 
ослободуваат од 
телото. Урината се 
ослободува низ 
истата цевка. 

Скротум 
Кесичка од тенка лабава 
кожа во која се наоѓаат 
тестисите.  

Teстиси  
Oргани што 
произведуваат 
сперма. 

Семеноводи 
2 тенки цевки што ја 
носат спермата од 
тестисите до 
семените кесички. 
Овие цевки се 
блокираат со 
вазектомија. 

Д 
6 

Простата 
Репродуктивен орган 
што произведува 
течност за движење 
на спермата 



Информации за давателите  



7: Започнување со метод  
Оваа табела покажува кога може да се започне со методите, за време на менструален циклус и по породување. СО СИТЕ 
МЕТОДИ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ ВО  КОЈ  БИЛО ДЕН ОД МЕНСТРУАЛНИОТ ЦИКЛУС, доколку сте во доволна мера сигурни 
дека клиентката не е бремена (види прашања во Додаток 1)  

Вид метод 

Денови на започнување 
во менструал. Циклус 

кога не е потребна 
дополнителна заштита 

 

По породување 
Не дои Дои 

Tаблети  1 до 5 3 недели по породување 6 месеци по породување 

Мини-таблети  1 до 5 Веднаш по породување 6 недели по породување 

Инјекција со продол. дејство 1 до 7 Веднаш по породување 6 недели по породување 

Mесечна инјекција 1 до 7 3 недели по породување 6 месеци по породување 

Импланти Норплант 1 до 7 Веднаш по породување 6 недели по породување 

Женска стерилизација  Во секое време, ако има увереност 
дека жената не е бремена 

Во рок од 7 дена, или по 6. 
недела од породување 

Во рок од 7 дена, или по 6. 
недела од породување 

Вазектомија за мажи Користете дополнителна 
заштита следните 3 месеци -- -- 

Кондоми (M и Ж) Во секое време Веднаш по породување Веднаш по породување 

ИУВ  1 до 12 Во рок од 2 дена, или по 4. 
недела од породување 

Во рок од 2 дена, или по 4. 
недела од породување 

Плодни денови 
(метод на стандард. денови) 

Во секое време (доколку жената 
знае кога ѝ почнал циклусот) 

По 3 менструални циклуса 
од 26–32 дена 

По 3 менструални циклуса 
од 26–32 дена 

ЛАМ -- -- Се започнува веднаш по породу.; 
може да се користи до 6 месеци  

Дијафрагма Во секое време Од 6 до 12 недели по породув.*  Од 6 до 12 недели по породув.*  
Спермициди  Во секое време Веднаш по породување Веднаш по породување 

* Зависно кога матката и цервиксот ќе се вратат во нормала    --Не важи за овој метод  
Д 
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8: Факти за СПИ и ХИВ/СИДА 

• СПИ е инфекција што се шири од лице на 
лице преку сексуален контакт. 

• Некои СПИ може да се пренесат преку 
каков било сексуален чин што вклучува 
контакт меѓу пенисот, вагината, анусот и/ 
или устата. За најдобра заштита, двојката 
треба да користи кондоми или да 
избегнува секаков контакт кај 
гениталиите (заедно со орален и анален 
секс). 

• СПИ може, но и не мора да дадат 
симптоми. Некои предизвикуваат болка. 
меѓутоа, често, луѓето (особено жените) 
може да не знаат дека имаат СПИ сѐ 
додека не се развие крупен проблем. 

• Некои вообичаени СПИ може да се 
лекуваат и да се излечат со антибиотици. 
Ваквите СПИ се: гонореја, кламидијска 
инфекција, мек чир и сифилис. 
Трихомонијазата, иако обично не е 
сексуално пренослива, исто така, може да 
се лечи. 

• Некои не може да се излечат, како што е 
хепатитис Б, генитален херпес, хуман 
папилома вирус (ХПВ) и ХИВ (види десно). 

• Ако жената има СПИ, таа е во поголем 
ризик од некои репродуктивни канцери, 
воспаление на карлицата, ектопична 
бременост, пометнување и ХИВ 
инфекција. Некои СПИ може да 
предизвикаат неплодност и смрт, 
особено ако не се лекуваат. За да 
видите кој е во ризик од СПИ, 
погледнете го табот Двојна 
заштита, стр. ДЗ2. 

Што е тоа сексуално пренослива 
инфекција (СПИ)? 

• ХИВ (вирус на хумана имунодефициенција) е 
вирус присутен во крвта, телесните течности и 
во некои телесни излачувања на заразените 
лица. ХИВ може да се пренесе: 

– преку сексуален контакт (преку семената или 
вагиналната течност за време на пенетративен 
вагинален и анален секс, а во многу помал степен, 
и за време на орален секс); 

–преку заразена крв, особено преку заеднички или 
повторно употребени шприцеви, игли и опрема (за 
медицински инјекции или употреба на дрога); 

– од мајка на дете во бременоста, при породувањето 
или преку мајчиното млеко. 

• ХИВ НЕ СЕ ПРЕНЕСУВА по воздух, со убоди на 
инсекти, преку плунка или бакнување (доколу нема 
ранички во устата), преку допирање или гушкање, 
или преку делење храна, чинии или чаши. 

• Девојките и младите жени се во особено висок 
ризик од добивање ХИВ за време на незаштитен 
сексуален однос поради социјално-биолошката 
ранливост. 

• СИДА (Синдром на стекната имунодефициенција) 
се карактеризира со одредени болести што се 
развиваат за време на последните фази од ХИВ 
инфекцијата (ако не се лекува). Болестите се 
развиваат затоа што ХИВ прогресивно го слабее 
имунолошкиот систем и ја намалува способноста 
на организмот да се бори со болеста (на пример, 
пневмонија, туберкулоза, маларија, пликови или 
дијареа). 

• Откако лицето ќе се зарази со ХИВ, обично се 
потребни многу години за да се развијат знаци и 
симптоми на болеста. 

Што е тоа ХИВ и СИДА? 

• Лице што живее со ХИВ обично изгледа и се 
чувствува здраво. Повеќето луѓе со ХИВ не знаат 
дека се носители на вирусот. 

• За спречување инфекции и за промовирање пристап 
до грижа и лекување, важно е лицето да биде 
запознато со својот ХИВ-статус. 

• Единствениот начин да се дознае дали лицето има 
ХИВ е преку тест на крвта. Со тестовите на крвта ХИВ 
обично може да се открие 6 недели откако лицето 
било изложено на вирусот. Позитивните резултати од 
тестирањето треба да се потврдат пред да му се даде 
дијагноза или советување на пациентот. 

• Препорачајте ХИВ-тестирање за сите клиенти кои 
може да бидат во ризик од ХИВ. Teстирањето секогаш 
треба да биде доброволно, врз основа на 
информирана согласност, и да се комбинира со 
советување. Уверете го клиентот дека сите  
тестови се доверливи. 

• Кога клиентот ќе дознае дека има позитивен  
ХИВ-резултат, понудете  
советување и поддршка, како и советување за двојки. 
Поттикнете ги сексуалните партнери да си ги кажат 
резултатите од тестот, ако ова не е ризично. Упатете 
соодветно. 

• Од 2005 год. СИДА нема конечен лек и не постои 
вакцина против ХИВ. Меѓутоа, во некои места 
може да е достапна терапија за ХИВ со 
антиретровирусни лекови. Терапијата може 
значително да ги подобри квалитетот и должината на 
животот. 

• За спречување пренесување на ХИВ од мајка на дете, 
на жените што живеат со ХИВ треба да им се стави на 
располагање широка низа услуги, вклучувајќи и услуги 
на контрацепција, лекови за избегнување 
пренесување ХИВ на бебето и соодветни совети и 
поддршка за доење. 

Teстирање, советување и лекување 
за ХИВ/СИДА 

   Секој што е во ризик од СПИ, вклучувајќи и ХИВ, треба да користи КОНДОМИ! 
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          9a: Промовирање комуникација меѓу 
          партнерите: Добро е да се разговара! 

 

• Ако клиентот има проблеми со партнерот, предложете проблемот да му го 
каже на пријател од доверба, на родителите или роднините. 

• Ако партнерот не мисли дека безбедниот секс или контрацепцијата се важни, 
предложете клиентот да разговара со него за ризиците од небезбеден секс. 

• Понудете печатени материјали за дома, или прашајте дали партнерот може 
да дојде на разговор. Клиентот може да побара време врската да се развие 
без секс (види следна стр.) или да се проба со алтернативни форми на 
интимност (види таб Двојна заштита). 

• Некои помлади клиенти можеби се под притисок или уцена да имаат секс. 
• Објаснете дека прифаќање пари, подароци или услуги за возврат на секс може 

да доведе до уште повеќе проблеми (несакана бременост, СПИ, ХИВ/ СИДА). 
Ако се сомневате на насилство, упатете го клиентот на згрижување (види 
Додаток 13). 

• Со помош на драматизациите на следната страница, потпомогнете 
вежбање комуникација со партнерот. 

„Разговорот со партнерот за контрацепција и секс е од помош”. 
 „Кога на партнерите им се даваат добри информации за 
семејнопланирање и кога ја разбираат неговата важност за 
животот, тие може да понудат поддршка”. 
• Објаснете ја вредноста на разменување информации со партнерот: 
- се покажува интерес за неговото здравје и му се помага да размисли   
за него, 
- двајцата партнери заедно прават добар избор на контрацепција, 
- се зацврстува врската, 
- се покажува дека очекувате искрен третман со почит. 

Разговарањето со партнерот носи предности: 

Посебни совети за помлади клиенти: 

• Клиентите може да најдат време кога и тие и нивните партнери се опуштени, 
се чувствуваат позитивно и се насамо. 

• Може на партнерот да му кажат колку им е важно да разговараат за 
контрацепција и/или за заштита од СПИ и ХИВ/СИДА. Може да кажат дека би 
сакале да го планираат семејството и да имаат безбеден секс. 

• Тие може да дискутираат за разни методи на заштита. Може да користат 
печатени материјали од давателот на услугата на семејно планирање. 

Различни начини на советување на клиентите за 
комуникација: 

• Советување „во четири очи“ со клиентот. 
• Советување за двојки со клиентот и партнерот. 
• Женски или машки групи за разговор.  

Различни начини на советување на клиентите за 
комуникација: 

Одете на следната страница за повеќе информации околу помош на клиентите за разговор со своите партнери. 

• Поканете го клиентот да го доведе својот партнер во 
клиниката 

• за да разговарате за потребите и изборот на контрацепција. 
• Ако двојките заедно избираат метод, двајцата партнери поверојатно 

ќе поддржат користење методи. 
• Ако партнерот не може или ако не дојде, понудете му на клиентот 

материјали за семејно планирање и/или СПИ за да му ги покаже на 
партнерот.. 

Избирање метод заедно со партнерот е најдобро: 
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• Некои жени можеби се изложуваат на ризик од насилство кога 
зборуваат за контрацепција и/или употреба на кондоми со партнерот. 

• Ако се сомневате на насилство, понудете поддршка или упатете на 
згрижување (види Додаток 13). 

• Ниеден клиент не треба да се форсира или да се притиска на 
разговор со партнерот за семејно планирање. 

• Ако клиентката сака тајно да користи контрацепција, помогнете ѝ да 
избере соодветен метод. 

Бидете свесни за ризиците со кои се соочуваат неко 
иклиенти: 



             9b: Промовирање комуникација меѓу  
            партнерите: Што може да направите и кажете 

Примери за драматизација: 
• Пример еден: Кристин и Алекс се заедно неколку месеци и имале секс 

неколкупати. Кристин решила дека сака да почнат со употреба на кондоми, дури 
иако претходно не користеле. Како треба да му каже на Алекс дека сака да 
користат кондоми? (Види ги примерите подолу за идеи.) 

• Пример два: Maрија и Хозе се во брак 5 години и веќе имаат 3 деца. Maрија 
повеќе не сака да има деца. Хозе сака да има големо семејство и верува дека 
користењето контрацепција е погрешно. 

   Како треба Марија да му каже дека сака сега да го планира семејството? 
   (Види ги примерите подолу за идеи.) 

• Покажете слики или раскажете различни 
ситуации, па замолете ги клиентите да изглумат 
како би реагирале во нив. Вие може да ја играте 
улогата на партнерот. 

• Во групи, замолете ги клиентите да ја 
искоментираат драматизацијата, за она што 
било добро направено и за она што би можело 
да се подобри. 

Вежбајте драматизација со клиенти: 

• Поканете членови на групата да зборуваат за 
своите искуства од разговор со партнерите. 

• Употребете хартија, картички или флипчарти за 
запишување добри комуникациски техники или 
стратегии. 

• Поттикнете дискусија за поопшти прашања од 
контрацепција (како што се искуства од 
користење на методите, аргументи „за“ и 
„против“ тие методи, како да се користат, итн.), 
пренесување и заштита од СПИ/ХИВ/СИДА, и 
сл. 

Одржете групни дискусии во 
клиниката: 

• Наговарање на партнерот да користи кондоми: 
   „Кој било  од нас можел да има инфекција во минатото и сега сѐ уште да не знае за неа”.„Сексот е 

сѐ уште пријатен со кондоми. И двајцата ќе се чувствуваме побезбедно и посреќно ако ги 
користиме”. 

   „Ако користиме кондоми, ќе се заштитиме сега и во иднина. Ќе спречиме бременост и СПИ/ХИВ/ 
СИДА”. 

   „Кондомите ретко пукаат ако  ги користиме правилно. Tие се многу добра заштита од ХИВ/СИДА 
и други инфекции, ако ги користиме секојпат. Тоа е многу подобро отколку без кондом!“  
„Mногу брачни двојки користат кондоми. Tие може да бидат многу ефективен метод на 
контрацепција”. 

• Помалите семејства имаат предности: 
   „Имањето многу деца може да е добро, но ние можеме да му посветиме повеќе време, пари и 

внимание на секое дете ако имаме помалку”.  
„Хранењето и облекувањето две деца е доволно тешко…Како ќе се снајдеме со уште едно?“ 
„Разлика од неколку години меѓу децата е поздрава како за децата така и за мајката”. „Премногу 
бремености може да бидат опасни по здравјето на жената”. 

• Кажување НЕ на сексот (особено за помлади клиенти): 
   „Немаат сите секс. Некои зборуваат за сексот, но не кажуваат секогаш вистина”. „ Те сакам 

тебе, но се сакам и себеси. Не сакам сега да забременам”. 
   „Има и други начини да си покажеме љубов. Ајде да зборуваме за нив”.  

Што може клиентите да им кажат на своите партнери? 

• Обезбедете брошури, ливчиња или „потсетници“ 
за разговарање со партнерите вклучувајќи 
корисни фрази за разговор околу секс и 
контрацепција. 

• Ако е достапно, прикажете видеоснимки во 
заедницата или во чекалниците, во кои се 
даваат сцени од двојки што разговараат за 
контрацепција.  

Обезбедете материјали за 
комуникација на двојките 
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ПОГРЕШНО: Контрацепцијата трајно спречува бременост. 
ТОЧНО: Единствените методи што трајно спречуваат бременост се женската 
стерилизација и вазектомијата. Жените повторно може да забременат наскоро по 
прекинувањето со сите други методи (освен инјекциите со продолжено дејство: 
плодноста се враќа, но подоцна) 

ПОГРЕШНО: Ако контрацепцијата не успее, бебето може да се роди 
со абнормалност 
ТОЧНО: Ниеден метод не предизвикува вродени дефекти. 

ПОГРЕШНО: Помладите жени не треба да користат контрацепција. 
TОЧНО: Помлади жени на кои им почнала менструацијата може безбедно да 
користат  каков било метод. Оние со повеќе партнери или коишто често менуваат 
партнери не треба да користат ИУВ и треба да се поттикнат да употребуваат 
кондоми, или сами, или со друг метод. 

ПОГРЕШНО: Не може да забремените или да добиете СПИ ако нема 
пенетрација 

TОЧНО: Можно е, иако ретко, да се забремени дури и без пенетрација. А, секако е 
можно да се добие СПИ преку генитален контакт, дури и ако пенисот не влезе во 
вагината или анусот. 

 

10: Mитови за контрацепцијата  

ПОГРЕШНО: Контрацепцијата многу ја качува тежината или 
изобличува. 
TОЧНО: Ниеден контрацептивен метод не предизвикува изобличување или 
отекување. Хормонските методи може да предизвикаат мали промени во 
тежината, покачување или намалување. Инјекциите со продолжено дејство 
причинуваат најзабележливи промени, при што корисниците качуваат во просек 
1 до 2 kg секоја година. 

ПОГРЕШНО: Некои методи дејствуваат со предизвикување абортус. 
TОЧНО: Контрацепцијата не ја прекинува настанатата бременост, па 
така, не причинува абортус. Таблетите, инјекциите, имплантите и ИУВ 
спречуваат бременост главно преку спречување овулација и/ или 
оплодување, а и преку згуснување на цервикалниот мукус (што ги 
блокира сперматозоидите). 

Mногу клиенти слушнале приказни за методи на планирање семејство пред да дојдат на клиниката, што често ги  
плаши да користат контрацепција. Со оваа страница помогнете им на клиентите да се опуштат и дајте им точни информации. 
 Не шегувајте се со нивната заблуда. Наместо тоа, осврнете се на нивните верувања и стравови со почит и разбирање 

ПОГРЕШНО: Контрацепцијата е лоша за здравјето. 
TОЧНО: За речиси сите жени, здравствените придобивки од  кој било 
контрацептивен метод се далеку поголеми од ризиците на тој метод. 
 • Некои методи може да предизвикаат нус-појави како што се мачнина, 

главоболки или обилни менструации. Жените со лоши нус-појави може да го 
сменат методот. 

• Контрацепцијата не влијае врз кондицијата, ниту предизвикува слабост кај 
здрави жени. 

• Постоеше загриженост дека хормонските методи (таблети, инјекции, импланти) 
може да го зголемат ризикот од рак, но значителни докази сега покажуваат дека 
за повеќето жени ризикот е мал: 

- Корисниците на таблети и инјекции со продолжено дејство се во низок ризик од рак на 
дојката. 

- Студиите покажуваат дека жените кои ги користат или кои неодамна прекинале да ги 
користат овие методи (во последните 5 до 10 години) имаат поголема веројатност за 
дијагностицирање на рак на дојката отколку некорисниците. Ова може да е резултат на 
порано откривање на постоечка болест. 

- Жените кои имаат постојана ХПВ-инфекција и кои користат таблети 5 или повеќе 
години може да имаат зголемен ризик од рак на грлото на матката. Кога е можно, 
важно е жените редовно да се скринираат за рак на грлото на матката. 

- Tаблетите штитат од рак на јајчниците и ендометриумот, особено ако се користат 
долго време. Инјекциите со продолжено дејство штитат од рак на ендометриумот. 
нема доволно докази да се знае дали месечните инјекции, мини-таблетите или 
имплантите го менуваат ризикот од рак, но достапните студии не покажале зголемен 
ризик. 

ПОГРЕШНО: Треба да се прават паузи од користење контрацепција. 
TОЧНО: Сите методи може да се користат многу години и ниеден не 
бара паузи или одмор од користење. 

ПОГРЕШНО: Постарите жени не смеат да користат хормонски 
методи или ИУВ. 
TОЧНО: Здрави постари жени можат безбедно да користат  каков било метод. 
Исклучок: жени над 35 години кои пушат не треба да користат таблети или 
месечни инјекции. (Види таб „Посебни потреби“ стр. ПП3.) 
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• Ракот на дојките е една од најчестите форми 
на рак кај жените. 

• Најизложени на ризик се жените над 40 
години и оние чија мајка или сестра имале 
рак на дојка. 

• Сите жени треба да се свесни за промените 
на своите гради. Тие треба: 

– да внимаваат на јазли или задебелувања  
промени во изгледот или формата; 

– промена во положбата или нивото на 
брадавицата; 

– промени на површината на кожата; 
– вовлекување на брадавиците; 
– необичен исцедок или крвавење од 

брадавиците. 
• Ако напипа јазол, жената треба да оди на 

лекар за темелен преглед. 

11a: Совети за сексуално и репродуктивно здравје  

• Брисот по ПАП (што се зема со цервикално 
стапче) помага да се открие дали жената има 
рак на грлото на матката или промени во  
цервиксот што би довеле до рак. Резултатот од 
овој тест не го засега изборот на 
контрацепција. Не треба да се бара брис по 
ПАП за да се добие метод за планирање на 
семејството. 

• Ракот на грлото на матката го предизвикува 
хуман папилома вирус (ХПВ), сексуално 
пренослива инфекција. Така, жените во ризик 
од СПИ, исто така, имаат повисок ризик од рак 
на грлото на матката. 

• Кога постои национална програма за 
тестирање со високо квалитетни 
лабораториски услуги, сексуално активните 
жени треба редовно да се тестираат, барем на 
секои 3 години од 20 до 65- годишна возраст. 

• На давателите на услуги им треба посебна 
обука за земање брис по ПАП. 

 ПАП-тестови Свест за дојките 

Важни факти за менопаузата 
• Менопаузата е природна фаза што жените ја 

достигнуваат на возраст меѓу 45 и 55 год. Пред 
менопаузата, менструацијата станува нередовна, а 
количеството крвавење може да варира. 
Meнопаузата се дефинира како последна 
менструација на жената. Таа може да биде 
сигурна за ова ако немала циклус 1 год. По ова 
време, жената веќе не е плодна. 

• Менопаузата се поврзува со краткорочни 
проблеми што се непријатни и стресни за жените, 
вклучувајќи бранови на топлина, сува вагина (што 
може да предизвика болен однос) и промени во 
расположението. 

• Таа може да се поврзе и со долгорочни 
проблеми како што е остеопороза (слаби коски 
што предизвикуваат силни болки во грбот) или 
срцева болест. 

Совети 
• Може да им помогнете на жените да се 

подготват за менопауза со тоа што ќе им ги 
објасните промените што ќе се случат во нивното 
тело. Уверете ги дека ваквите промени се 
нормални. 

• Жената треба да јаде храна богата со калциум 
(како што се млеко, мешунки, јогурт, риба) за да 
спречи остеопороза. 

• Жените што минуваат низ менопауза можеби 
треба да земаат хормонска заместителна 
терапија за да си олеснат некои симптоми. 

• Можеби треба да ги упатите на терапија. 
За планирање на семејството кај постари 
жени, види таб „Посебни потреби“, стр. 

Подготвување за менопауза 

Mажите имаат слични сексуални и репродуктивни потреби како жените. Може да им треба:  
• Скрининг и лекување од СПИ, заедно со ХИВ/СИДА. Погледнете го прирачникот на СЗО Сексуално 

преносливи и други инфекции на репродуктивниот тракт: водич за основна практика. 
• Советување за спречување СПИ и ХИВ/СИДА (види таб Двојна заштита). 
• Точни информации за контрацепција—особено за употреба на кондоми и вазектомија. 
• Советување и лекување за неплодност (види следна страница). 
• Советување и лекување за сексуална дисфункција. 
• Скрининг и лекување за рак на пенисот, тестисите и простатата. 
• Информации за нивното тело, телото на жената, и за сексот, бременоста и породувањето. 
• Помош при разбирање на потребите и загриженоста на нивните партнери и зошто се важни 

поддршката и разбирањето 

Сексуални и репродуктивни здравствени потреби на мажите 
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Совети 
• Важно е двата партнера заедно да се 

советуваат околу неплодноста. 
• Често, мажите ги обвинуваат жените за 

проблемите со неплодноста. Може да ја 
советувате двојката и да објасните дека 
причина може да бидат фактори и кај 
жените и кај мажите. Можеби нема да 
биде можно да се дознае што или кој е 
причината за проблемот. 

• Уверете ги двојките кои  
имаат проблем да зачнат  
дека не се абнор- мални и  
дека не „изневериле“ како луѓе. 

• Уверете ги двојките дека методите на 
семејно планирање не предизвикуваат 
неплодност. 

• Обично, можно е да се зачне само во 
околу 1 на секои 5 менструални циклуса.  

• Двојките што се обидуваат да зачнат, тоа 
треба да го прават барем 1 год. пред да 
добијат понатамошен совет или терапија 
(иако на постарите жени терапијата може 
да им биде потребна поскоро). 

• Најплодниот период од менструалниот 
циклус е на и неколку дена пред денот на 
овулација (види Додаток 5). 

• Двојките треба редовно да имаат 
сексуални односи, 2 или 3 пати неделно, 
за да ги зголемат шансите за зачнување. 

11б: Уште совети за сексуално и репродуктивно здравје 

Важни факти 
• Mногу двојки низ светот имаат проблеми 

да зачнат (забременат) во некој момент од 
животот. 

• Неплодноста може да ја предизвикаат 
фактори или кај мажот или кај жената. 

• Mногу случаи на неплодност се 
предизвикани од СПИ. Раното 
откривање и лекување на СПИ помага 
да се спречи неплодноста (види Додаток 
8). СПИ предизвикуваат воспаление на 
карлицата (ВК), што може да ги оштети 
јајцеводите. Ако жената има ВК, тоа треба 
веднаш да се лечи со антибиотици. 

• Ако СПИ се вообичаени во заедницата, 
важно е клиентите да се советуваат за 
превенција на СПИ и да се промовира 
употреба на кондоми кога е потребно 
(види таб Двојна заштита). 

• Други причини за неплодност се: проблеми 
во репродуктивните функции на мажот или 
жената (како што се мал број на 
сперматозоиди, проблеми со овулацијата) 
или небезбедни здравствени практики при 
породување или абортус. 

• Често нема лек за неплодноста. Може да 
бидат достапни извесни терапии, но 
обично се многу скапи. Можеби ќе треба 
да ја упатите неплодната двојка на 
дијагноза и лекување 

 

Проблеми да се имаат деца (Неплодност) 

Ако клиентката дојде во клиниката бремена, 
Поставување прашања 

• Бременоста е посебен период кога сите жени треба да 
водат особена грижа. Секоја бремена жена може да има 
компликации, вклучувајќи и сериозни. Многу е важно 
жената којашто мисли дека е бремена да оди во 
здравствена установа и да започне со грижа што порано 
во бременоста. 

• Советувајте ја да посетува антенатална грижа. 
• Суштински е однапред да се биде подготвен за 

породувањето и за можни итни ситуации. Жената треба да 
направи план за породување и итни ситуации при што 
здравствениот работник треба да одлучи каде е најдобро 
да се породи, каде да оди ако се појават знаци на 
опасност, и како да стигне таму. Таа треба да договори 
породување со квалификувано лице, како што се 
акушерка или лекар. 

• По породувањето, ќе ѝ треба грижа постпартум за неа и за 
новороденчето. Можеби ќе треба да ги разгледа и идните 
потреби за контрацепција (види таб Посебни потреби). 

• Ако сте сестра или лекар за мајчино здравје, може да го 
погледнете прирачникот за бременост на СЗО, 
Бременост, породување, грижа постпартум и грижа за 
новороденчето: водич за основна практика. 

Подготвување за породување 
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Поставување прашања 
• Не поставувајте прашања на кои се 

одговара само со „да“ или „не“. 
• Поставувајте едно по едно прашање и 

слушајте ги одговорите со интерес. 
• Поставувајте прашања што го поттикнуваат 

клиентот да ги изрази потребите. 
Решавање проблеми 
• Помогнете им на новите клиенти да 

испланираат правилно и доследно 
користење на методот. На пр., што ќе ѝ 
помогне на клиентката да се сети да земе 
таблета секој ден? 

• Помогнете им на клиентите што дошле 
повторно околу  какви било проблеми. 
Сфаќајте ги сериозно. 

12: Совети и потсетници за советување 

Поздравување на клиентот 
Прашајте се:  
• Дали местото на средбата е изолирано? 
• Изгледам ли пријателски и      опуштено? 
• Покажувам ли дека ми е грижа? 
Партнерство 
• Има двајца експерти во просторијата:  
клиентот е експерт за своите потреби, 
ситуација и преференци, вие сте експерт     
за методи на семејно планирање. 
Учество 
• Поканете го клиентот да учествува, 
поставувајте прашања и споделете ги 
неговите/нејзините грижи и интереси. 

Општи потсетници за советување 
Decision-making  
• Помогнете му на клиентот низ чекорите на одлучување. 

Можеби е од помош да се повторат овие чекори со клиентот: 
1. Разгледајте ги потребите и преференците (заедно со 

потребите за двојна заштита). 
2. Разговарајте за опции на методи во светло на потребите и 

преференците. 
- Ако клиентот има метод на ум, разговарајте дали тојодговара 

на потребите и преференците. 
- Ако клиентот нема метод на ум, помогнете да ги спореди 

методите и да најде такви што му одговараат. Помогнете му 
да го стесни изборот. 

3. Кога клиентот е готов да избере, потврдете го изборот. 
Фокусирајте се врз потребите на клиентот 
• Прашајте се: 
– Слушам ли со интерес и оставам ли време за прашања? 
– Што сака клиентот да направам? Сигурно ли е така? 
– Ги прифаќам ли загриженоста, вредностите и животниот 

стил на клиентот и не изразувам ли бескорисни судови? 
• Поттикнете ги клиентите да зборуваат. Тоа може да ви каже: 
– Дали изборот навистина одговара на нивните потреби и 

ситуации. 
– Дали клиентот точно го разбира методот. 
Давање информации 
• Скројте ги информациите според потребите на клиентот. 

Зборувајте за методи што го интересираат или одговараат на 
неговите потреби. 

• Постои разлика меѓу информации потребни за избирање 
метод и информации за користење метод.Сочувајте ги 
деталите за користење метод сѐ додека клиентот не избере. 
Дури и тогаш, дозволете им на клиентите да се премислат 
ако сакаат. 

Совети за помагање на клиентот да избере метод 

• Може да им помогнете на поединците и 
двојките да уживаат во здрави сексуални 
врски. Mногу клиенти се загрижени за своето 
сексуално здравје и ја поздравуваат можноста 
своите прашања и проблеми да ги искажат во 
безбедна средина. 

• Уверете го клиентот дека сѐ е доверливо. 
Важно е тој да ви верува и да се чувствува 
слободен да прашува или да зборува за интимни 
сексуални прашања. 

• Бидете свесни за сопствените ставови и никогаш 
не давајте суд за клиентот кога разговарате за 
сексуални врски. Наместо тоа, може да му 
помогнете околу здрав избор. 

• И вам и на вашите клиенти може да ви е тешко 
да зборувате за секс. Сепак, со добра поддршка, 
на клиентите им е полесно од очекуваното.  
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• Зборувањето со клиентот за сексуални 
прашања и детали може да 
потпомогне здраво однесување. 

• Кога ќе разговарате за двојна 
заштита од бременост и СПИ/ХИВ/ 
СИДА, можеби ќе треба да им 
помогнете на клиентите да го 
согледаат својот ризик. Можеби е 
корисно да се зборува за сексуалното 
однесување−како на клиентот така и 
на партнерот(ите). Ако клиентот сака 
да зборува за СПИ, одговорете 
отворено и точно. 

• Клиентите што избираат и користат 
методи на контрацепција треба да се 
информираат за тоа како методите 
може да влијаат врз нивните 
сексуални врски. 

Разговарање за секс 



13: Поддршка за жени што живеат со насилство  

 
• Помогнете да се подигне свеста за насилството врз жените 

меѓу клиничкиот и приемниот персонал. 
• Остварете контакт со локалните организации што даваат 

услуги за жени кои живеат со семејно насилство или за жени 
кои биле сексуално нападнати. 

• Изложете постери и брошури со кои се осудува насилството. 
• Изложете информации за групи на поддршка за жените. 

ПОДИГНЕТЕ ЈА СВЕСТА за насилството врз жените 

 
• Жените може да ви кажат за семејното насилство, или може 

да видите необјаснети модрици или други повреди што ќе ве 
натераат да се посомневате на можна злоупотреба. 

•  Треба да обезбедите средина на поддршка во која може да 
се зборува за злоупотребата. 

• Не поставувајте прашања во присуство на партнерот бидејќи 
ова може да го зголеми ризикот од насилство за некои жени. 

• Дури и ако се чувствувате неквалификувани за помош на 
жени што живеат со злоупотреба, сепак, може да покажете 
разбирање и сочувство за нивното искуство: 
„Не е Ваша вина”. 
„Никој не заслужува да го удрат”. 
„Ова им се случува на многу жени”. 

• Ако се сомневате на злоупотреба, може да поставите 
директни прашања грижливо и без суд, на пример: 
„Дали Вашиот партнер или друго лице што Ви е важно 
некогаш Ве навредиле или физички Ве повредиле на  каков 
било начин (како што е удирање, клоцање или да Ве 
изгорат)?“ 
„Се плашите ли од партнерот?“ 
„Сте биле ли некогаш присилена на сексуален однос?“ 

БИДЕТЕ СВЕСНИ за знаците 

 
• Обезбедете приватност и доверливост. 
• Помогнете ѝ да си ја процени сегашната  

ситуација: 
„Дали Вие или децата сте во непосредна  
опасност?“ 
„Се чувствувате ли безбедно да си  
одите дома?“ 
„Сакате ли помош околу ситуацијата дома?“ 

• Помогнете ѝ да утврди извори на поддршка  
како што се семејството и пријателите, локални  
женски групи, засолништа и правни услуги. Појаснете  
дека не е сама. 

• Понудете ѝ информации и упатување за правна помош, социјални или други 
служби достапни за жените. Упатете ја на лекување ако е потребно 

• Особено кај жените што живеат со сексуално насилство, разговарајте за итна 
контрацепција и упатете на други услуги според потребите. 

• Разговарајте за достапност на профилакса по изложеност на ХИВ и/или 
лекување на претпоставени СПИ во случаи на силување или полов напад. 

• Поканете ја да дојде повторно и да ве посети. 

ПРОЦЕНЕТЕ и ОБЕЗБЕДЕТЕ ПОДДРШКА за жени кои живеат 
со насилство, или УПАТЕТЕ ако е потребно 

• Евидентирајте какви било повреди во медицинското досие на клиентката, 
затоа што тоа може да биде доказ за правна постапка подоцна. 

• Документирајте детали за  какви било повреди, заедно со наводниот сторител 
и причините за повредите. 

DOCUMENT abuse in the client’s records 

Д 
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