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Përmbledhje
“Kriteret mjekësore të pranueshme për përdorim të kontraceptivëve” – një nga katër gurthemelet e 
udhërrëfyesve të planifikimit familjar të bazuara në fakte dhe të përgatitura nga OBSH-ja, ofrojnë 
rekomandime të bazuara në fakte lidhur me përdorimin e sigurt dhe efektiv të metodave kontraceptive 
nëse nga aspekti mjekësor janë të përshtatshme për një individ. Ky udhërrëfyes i dedikohet hartuesve të 
politikave, menaxherëve të projekteve dhe komunitetit shkencor si ndihmë në përgatitjen e programeve 
kombëtare të planifikimit familjar dhe të shëndetit riprodhues/seksual për ofrimin e mjeteve kontraceptive. 
Botimi i parë “Kriteret mjekësore të pranueshme për përdorim të kontraceptivëve” është publikuar më 2002-
shin, përderisa botimi i dytë është bërë më 2004-ën.

OBSH-ja ka mbledhur Grupin Punues në Gjenevë të Zvicrës nga data 1-4 Prill 2008, për shqyrtimin e botimit 
të dytë lidhur me faktet e reja të botuara dhe nevojat e sqarimit të disa rekomandimeve specifike nga ana 
e shfrytëzuesve të manualit. Në mbledhje morën pjesë 43 pjesëmarrës nga 23 shtete, përfshirë këtu 9 
përfaqësues agjensionesh. Grupi Punues përfshinë ekspertë ndërkombëtar nga fusha e planifikimit familjar 
si klinicistë, epidemiologë, hartues të politikave, menaxherë projektesh; ekspertë të identifikimit dhe sintezës 
së fakteve; ekspertë të farmakologjisë dhe shfrytëzues të udhërrëfyesit. Të gjithë anëtarët ekspert të Grupit 
Punues u desh të deklarojnë ndonjë konflikt interesi ku tre prej tyre shprehën konflikt interesi lidhur me 
çështjen e diskutuar në mbledhje. Atyre nuk iu kërkua tërheqja nga formulimi i rekomandimit.

metodologjia e Punës
Me një sistem të identifikimit të fakteve të reja përmes Sistemit të Identifikimit Kontinual të Fakteve të 
Hulumtuara-SIKFH apo Continuous Identifica tion of Research Evidence - CIRE system,(www.infoforhealth.
org/cire/cire_pub.pl) ,1

OBSH-ja ka identifikuar 5 rekomandime nga botimi i dytë për të cilate ekzistojnë fakte të reja. Për vlerësimin 
komplet të fakteve lidhur me këto rekomandime është bërë rishikimi sistematik, duke hulumtuar kështu 
të dhënat përmes sistemit CIRE si dhe PubMed dhe The Cochrane Library që nga viti 1966 deri në janar 
të vitit 2008. Në hulumtim janë përfshirë edhe lista e literatures për artikujt e identifikuar dhe kontaktet 
me ekspertët e kësaj fushe. Rishikimi sistematik i është dorëzuar ekspertëve të Grupit Punues para 
mbledhjes duke shërbyer si bazë e diskutimit të Grupit gjatë mbledhjes. Grupi hartoi rekomandimet përmes 
konsensusit. 
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si të Përdoret Përmbledhja
Ky dokument përmbledh ndryshimet e bëra në rekomandimet e lidhura me pyetjen e 6, 9, 11, 18 dhe 22 në botimin 
e dytë “Rekomandimet praktike të zgjedhura për përdorimin e kontraceptivëve”. Rekomandimet e reviduara do të 
botohen në të ardhmen në botimin e tretë të udhërrëfyesit. Gjithashtu, në dokument është dhënë sqarimi lidhur me 
rekomandimin e dhënë për pyetjen 17. 
Në document janë shënuar rekomandimet e ndryshura ku ndryshimet janë shënuar me shkronjë të theksuar 
–bold. Për tekstin komplet të secilës pyetje, shikoni botimin e dytë të udhërrëfyesit në http://www.who.int/
reproductive-health/publications/spr/index.htm.
Mendohet se rekomandimet e dhëna në botimin e tretë “Rekomandimet praktike të zgjedhura për përdorimin e 
kontraceptivëve” do të jenë valide deri më 2011. Departamenti për Shëndet Riprodhues dhe Hulumtime në zyren 
qendrore të OBSH-së në Gjenevë do të jetë përgjegjës për inicimin e shqyrtimit të udhërrëfyesit në atë moment të 
caktuar. 

Periudha më e mirë e përsëritjes së 
injeksionit DMPA është zgjatur në 4 javë

Në rast vonese të femrës për përsëritjen e injeksionit DMPA 
janë dhënë ndryshimet e mëposhtme.

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

Vonesa për injeksion
• Përsëritja e injeksionit të DMPA mund të bëhet me 4 javë 

vonesë pa nevojë të mbrojtjes shtesë kontraceptive. Sa i 
përket NET-EN, përsëritja e injeksionit mund të bëhet me 2 
javë vonesë pa nevojë të mbrojtjes shtesë kontrcapetive.

• Nëse ajo ka më shumë se 4 javë vonesë për përsëritjen 
e injeksionit DMPA ose mbi 2 javë vonesë për përsëritjen 
e injeksionit NET-EN, ajo mund të marrë injeksionin nëse 
është mjaft e sigurt se nuk është shtatzënë. Ajo duhet të 
abstenojë nga marrëdhënia ose të përdorë mbrojtje shtesë 
kontraceptive për 7 ditët në vijim. Nëse i përshtatet, mund të 
përdorë kontracepcionin emergjent.

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

Injeksionet DMPA duhet të mirren çdo 3 muaj. Përderisa 
injeksioni i DMPA-së mund të jepet deri në 4 javë pas 
kalimit të periudhës 3-mujore pa nevojë të mbrojtjes shtesë 
kontraceptive, kjo nuk do të thotë se intervali i rregullt i 
injeksioneve mund të shtyhet edhe për 4 javë të tjera. 

Koha e vendosjes së DIU-së pas lindjes - 
Sqarim

Përshkrimi i vendosjes së DIU-së pas lindjes është reviduar 
në Kriteret e pranueshme mjekësore për përdorimin e 
kontraceptivëve (botimi i 4rt, në shtyp). Rekomandimet e 
poshtëshënuara pasqyrojnë ndryshimet e bëra.

 Pyetja 9. Kur mundet femra të vendosë DIU me bakër?

Pas lindjes dhe tek nënat që ushqejnë me gji apo nuk 
ushqejnë me gji (përfshirë dhe ato me prerje cezareane)*
• Femrës mund t’i vendoset DIU me bakër deri në 48 orë pas 

lindjes, duke përfshirë dhe kohën menjëherë pas nxjerrjes 
së placentës.

•  Nëse lindja bëhet me prerje cezariane, DIU me bakër mund 
të vendoset pas nxjerrjes së placentës, para mbylljes së 
mitrës.

Pyetja 11. Kur mundet femra të vendosë DIU-
levonorgestrel lirues (DIU-LNG)?
Pas lindjes dhe tek nënat që ushqejnë me gji (përfshirë dhe 
ato me prerje cezareane)
• Femrës mund t’i vendoset DIU-LNG deri në 48 orë pas 

lindjes, duke përfshirë dhe kohën menjëherë pas nxjerrjes 
së placentës.

• Nëse lindja bëhet me prerje cezariane, DIU-LNG mund 
të vendoset pas nxjerrjes së placentës, para mbylljes së 
mitrës.
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Sqarim mbi rekomandimet lidhur me pyetjen 17 
rreth tabletave orale të kombinuara të harruara

Pyetja17. Çfarë mund të bëjë femra nëse ka harruar të marrë 
kontraceptivin oral të kombinuar (KOK)?
Grupi Punues i Ekspertëve trajtuan çështjen si përgjigje 
ndaj kërkesave nga terreni për sqarimin e terminologjisë së 
rekomandimeve lidhur me tabletat e harruara. Sqarimi nuk është i 
bazuar në të dhëna të reja, mirëpo ndërlidhet me mënyrën e formulimit 
të rekomandimeve. Në rekomandimet e dhëna për pyetjen 17, çdo 
herë që teksti referon në tabletat aktive të harruara, tani teksti thekson 
që tabletat janë harruar të mirren në ditë të njëpasnjëshme, p.sh 1 ose 
2 ditët në vijim apo 3 e më shumë ditë në vijim. 

Komente shtesë lidhur me tabletat që përmbajnë  
75 μg desogestrel në rekomandimin e dhënë mbi 
Tabletat-Vetëm-me-Progesteron të harruara

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

Komente

Udhëzimet ekzistuese janë dhënë për situatat kur një përdorues 
harron të marrë një apo më tepër tableta për më shumë se 3 orë. Për 
gratë që janë duke marrë tabletat me 75 μg desogestrel, udhëzimet 
ekzistuese për të dy rastet (ato me cikël menstrual edhe ato që 
ushqejnë me gji apo janë amenoreike), aplikohen kur një apo më 
tepër tableta janë harruar të mirren më shumë se 12 orë.

Mundësitë e zgjedhjes së trajtimit nga femrat 
me gjakderdhje ose njolla gjatë përdorimit të 
injeksioneve vetëm me progesteron

Barërat antiinflamatore josteroide si acidi mefenamik dhe valdecoxib, i 
janë shtuar rekomandimeve ekzistuese për femrat që përjetojnë njolla 
ose gjakderdhje të lehtë ose gjakderdhje të mëdha të zgjatura gjatë 
përdorimit të injeksioneve vetëm me progesteron. 

Pyetja 22. Çfarë mund të bëhet kur femra ka çrregullime 
menstruale gjatë përdorimit të injeksioneve vetëm me 
progesteron (IVP) - depot medroxyprogesterone acetate 
(DMPA) ose norethisterone enantate (NET-EN)?
Njollat ose gjakderdhjet e lehta
• Nëse nuk janë gjetur probleme gjinekologjike dhe ajo nuk pajtohet 

me • gjakderdhjet, trajtimi afat-shkurtër me barëra antiinflamatore 
josteroide mund të ndihmojë. 

Nëse femra vendos ndërprerjen e injeksioneve, ndihmoji të zgjedhë 
një metodë tjetër kontraceptive.

Gjakderdhje e rëndë apo e zgjatur (më gjatë se 8 ditë apo dy herë më 
gjatë se cikli i saj i zakonshëm menstrual)
• Nëse gjakderdhja paraqet kërcënim për shëndetin e femrës apo  

• nuk pranohet nga ana e saj, ndërpreje metodën injektuese. 
Ndihmoji asaj që të zgjedhë metodë tjetër. Në ndërkohë, trajtimi 
afat-shkurtër me ethinylestradiol ose barëra antiinflamatore 
josteroide mund të jetë i dobishëm. 

Komente
Grupi Punues i ekspertëve ka reviduar të dhënat e pakta që kishte në 
dispozicion lidhur me trajtimin e gjakderdhjeve të lehta apo të rënda 
dhe përcaktuan se trajtimi me barërat e poshtëshënuara mund të japë 
përfitim afatshkurtër ( 5–7 ditë):

Njollat ose gjakderdhjet e lehta
• Barërat antiinflamatore josteroide • 
   Acidi Mefenamik
   Valdecoxib

Gjakderdhje e rëndë apo e zgjatur

• Barërat antiinflamatore josteroide 
   Acidi Mefenamik
   Valdecoxib
• Barërat Hormonale
   Ethinylestradioli
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Për informacione  shtesë kontaktoni:
Departamentin  për Shëndet  Reproduktiv dhe Hulumtim, 
Organizata  Botërore e Shëndetësisë, 
Avenue Appia 20, CH-1211 Gjenevë 27, Zvicër, 
е-posta: reproductivehealth@who.int 

Konflikti i interesave: dr. A. Glasieri punon në klinikën, e cila merr mjete për hulumtim nga katër kompani, të cilat prodhojnë produkte për kontracepsion. Dr. Shelton ka aksione në 
kompaninë farmaceutike, e cila prodhon terapi antivirale. Dr. Vajsberg fiton mjete për hulumtim në sferën e kontracepsioneve nga katër prodhues të mjeteve kontraceptive. Po ashtu 
ai është anëtar i bordit këshillëdhënës të  një prodhuesi të vaksinës kundër Virusit të Papilomës Humane (HPV) dhe bordit këshillëdhënës për edukim në lidhje me kontracepsionin 
të financuar nga prodhuesi i kontracepsioneve.


