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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Избрани препораки од практиката за употреба на контрацептиви – еден од четирите темелници 
на упатствата за планирање на семејството основани на докази што ги дава Светска здравствена 
организација (СЗО) – дава препораки основани на докази за тоа како безбедно и ефективно да се 
употребуваат методите за контрацепција, откако тие ќе бидат оценети за соодветни за конкретното 
лице од медицински аспект. Ова упатство е наменето да биде користено од лицата одговорни за 
формулирање на политиките, раководителите на проекти и научната заедница при подготвувањето 
на националните програми за планирање на семејството / репродуктивното здравје преку 
обезбедување контрацептиви. Првото издание на Избрани препораки од практиката за употреба на 
контрацептиви е објавено во 2002, а второто во 2004 г.

Од 1 до 4 април 2008 г. се одржа средба на Експертската работна група на СЗО во Женева, 
Швајцарија, на којашто се изврши ревизија на второто издание, земајќи ги предвид новите докази 
и барањата за појаснување на одредени препораки испратени од корисниците на упатството. На 
средбата учествуваа 43 учесници од 23 земји, вклучително девет претставници на надлежни агенции. 
Експертската работна група се состоеше од: меѓународни експерти за планирање на семејството, 
вклучително клиничари, епидемиолози, лица вклучени во формулирањето политики и раководители 
на програми; експерти за идентификување и синтеза на докази; и корисници на упатствата. Од 
сите учесници во Експертската работна група беше побарано да пријават евентуален конфликт 
на интереси; тројца пријавија конфликт на интереси поврзан со темата на состанокот. Не беше 
побарано од нив да се повлечат од процесот на формулирање на препораките.

МЕТОД НА РАБОТА
Со помош на системот на тековно идентификување на нови докази (Системот за континуирана 
идентификација на докази од истражувања или CIRE, www.infoforhealth.org/cire/cire_pub.pl)1, СЗО 
идентификува пет препораки од второто издание, за коишто беа достапни нови докази. Потоа се 
спроведе систематски преглед на стручната литература за оценување на целокупниот корпус докази 
за тие препораки. За целите на систематскиот преглед студиите се идентификуваа со системот 
CIRE, но и со пребарување на PubMed иThe Cochrane Library за периодот од 1966 до јануари 2008 
г. Истражувањето вклучи и преглед на користената литература за статиите идентификувани со 
пребарувањето и контакти со експерти во областа. Систематските прегледи и беа доставени на 
Експертската работна група пред средбата и служеа како основа за процесот на одлучување во 
групата. Групата ги донесе препораките со консензус.

ИЗБРАНИ ПРЕПОРАКИ ОД ПРАКТИКАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА КОНТРАЦЕПТИВИ

1 Mohllajee AP, Curtis KM, Flanagan RG, Rinehart W, Gaffield ML, Peterson HB. Keeping up with evidence: a new system for 
WHO’s evidence-based family planning guidance. American Journal of Preventive Medicine, 2005; 28:483-490.
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КАКО ДА СЕ КОРИСТИ ОВА РЕЗИМЕ
Овој документ дава резиме на извршените промени во препораките за прашањата 6, 9, 11, 18 и 22 од 
второто издание на Избрани препораки од практиката за употреба на контрацептиви. Ревидираните 
препораки ќе се објават во третото издание на упатството. Покрај тоа, овој документ содржи појаснување 
на препораката за прашањето 17.

Тука се вклучени само препораките што беа изменети. Промените се означени со здебелени букви. За 
целосниот текст на прашањата, видете го второто издание на упатството (достапно на http:// www.who.int/
reproductive-health/publications/spr/index.htm).

Се очекува препораките од третото издание на Избрани препораки од практиката за употреба на 
контрацептиви да останат во сила до 2011 г. Одделот за репродуктивно здравје и истражување во 
седиштето на СЗО во Женева е задолжено да иницира ревизија на упатството во тој период.

Грејс периодот за повторната инјекција со 
ДМПА продолжен на 4 седмици

Направени се следните промени во однос на случаите, во 
коишто жената доаѓа за повторна инјекција со ДМПА со 
задоцнување.

Прашање 6. Кога може жената да го повтори 
третманот со прогестоген во ампуларна форма 
- депо медроксипрогестерон ацетат (ДМПА) или 
норетистерон енантат (НЕТ-ЕН)?

Третман подоцна
• Повторниот третман со ДМПА може да се изврши 

најмногу 4 седмици подоцна без потреба од 
дополнителна контрацепција. За НЕТ-ЕН повторниот 
третман може да се изврши најмногу 2 седмици подоцна 
без потреба од дополнителна контрацепција.

• Доколку жената доцни за повторниот третман со 
ДМПА повеќе од 4 седмици или за повторниот третман 
со НЕТ-ЕН повеќе од 2 седмици може да ја прими 
инјекцијата доколку во разумна мера е сигурно дека 
не е бремена. Ќе треба да апстинира од секс или да 
користи дополнителна заштита во следните 7 дена. 
Можеби ќе треба да размисли за употреба на ургентна 
контрацепција по потреба.

Коментари
Експертската работна група сметаше дека ризикот од 
овулација во првите 4 седмици по истекувањето на рокот 
за повторен третман со ДМПА (3 месеци) и 2 седмици по 
истекувањето на рокот за повторен третман со НЕТ-ЕН (2 
месеци) е минимален.

Третманот со ДМПА да се врши на 3 месеци. Иако 
повторниот третман со ДМПА може да се изврши со 
задоцнување до 4 седмици без потреба од дополнителна 
контрацептивна заштита, тоа не значи дека редовниот 
интервал за третман со ДМПА може да се продолжи за 4 
седмици.

Појаснување на времето на ставање ИУВ 
по породување

Упатствата за постпартално ставање ИУВ се изменети 
во Медицински критериуми за подобност за употреба 
на контрацептиви (четврто издание, во печат). Во 
препораките подолу се земени предвид тие измени.

Прашање 9. Кога може жената да стави бакарна 
ИУВ?

Постпартално доколку дои и доколку не дои (вклучително 
по царски рез)
• Бакарна ИУВ може да се стави до 48 часа по 

породувањето, вклучително веднаш по исфрлањето на 
плацентата.

• Доколку породувањето се врши со царски рез, бакарна 
ИУВ може да се стави веднаш по отстранувањето на 
плацентата, пред затворањето на утерусот.

Прашање 11. Кога може жената да стави 
левоноргестрел-ослободувачка ИУВ (ЛНГ ИУВ)?
Постпартално, доколку не дои (вклучително по царски рез)
• ЛНГ ИУВ може да се стави до 48 часа по породувањето, 

вклучително веднаш по исфрлањето на плацентата.
• Доколку породувањето се врши со царски рез, ЛНГ ИУВ 

може да се стави по отстранувањето на плацентата, 
пред затворањето на утерусот.
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Појаснување на препораките за прашањето 17 
за постапка при пропуштање на комбинирани 
орални контрацептиви

Прашање 17. Што може да направи жената доколку 
пропушти да земе комбинирани орални контрацептиви 
(КОК)?
Експертската работна група се осврна на ова прашање 
како одговор на барања од луѓето што работат на терен за 
појаснување на формулацијата на препораката поврзана со 
пропуштени таблети. Појаснувањето не се основа на нови 
докази, туку е поврзано со формулацијата на препораката. 
Во препораките за прашањето 17, при секое спомнување на 
пропуштени активни таблети, во текстот се прецизира дека 
таблетите се пропуштени во последователни денови, т.е. 1 или 2 
дена по ред или 3 или повеќе денови по ред.

Додавање на коментари за таблетите со 
десогестрел од 75 μg кон препораката за 
постапката при пропуштање на прогестоген во 
форма на таблета

Прашање 18. Што може да направи жената доколку 
пропушти да земе прогестоген во форма на таблета (ПОП)?

Коментари

Постојните упатства се дадени за ситуации, во кои корисничката 
пропуштила да земе една или повеќе таблети 3 часа по терминот. 
За жени што земаат таблети со десогестрел од 75 μg постојните 
упатства и за жените што имаат менструален циклус и за оние 
што дојат и имаат аменореја важат доколку жената пропуштила 
да земе една или повеќе таблети повеќе од 12 часа по терминот.

Проширени можности за третман на жени 
со крвавење или дамки при употреба на 
прогестоген во ампуларна форма

Два нови нестероидни антиинфламаторни лекови, мефенаминска 
киселина и валдекоскиб, се додадоа во препораките за жени што 
имаат дамки или лесно крвавење или обилно и подолго крвавење 
поврзано со употребата на прогестоген во ампуларна форма.

Прашање 22. Што може да се направи ако жената има 
менструални абнормалности при употреба на прогестоген 
во ампуларна форма - депо медроксипрогестерон ацетат 
(ДМПА) или норетистерон енантат (НЕТ-ЕН)?

Дамки или лесно крвавење
• Ако не се утврдени гинеколошки проблеми, а таа смета дека 

крвавењето е неприфатливо, може да помогне краткорочен 
третман со нестероидни антиинфламаторни лекови.

Ако жената реши да престане со ампулите, помогнете и во 
изборот на друг метод.

Обилно или долготрајно крвавење (подолго од осум дена или 
двојно подолго од вообичаената менструација)
• Доколку крвавењето го загрози здравјето на жената или 

стане неприфатливо за неа, да се престане со употребата 
на инјекции. Да и се помогне во изборот на друг метод. Во 
меѓувреме може да биде корисен краткотраен третман со 
етинилестрадиол или со нестероидни антиинфламаторни 
лекови.

Коментари
Експертската работна група ги разгледа ограничените достапни 
докази за можностите за третман на лесно или обилно 
крвавење и утврди дека следните лекови можат да помогнат во 
краткорочниот третман (т.е. 5-7 дена):

Дамки или лесно крвавење
• Нестероидни антиинфламаторни лекови
   Мефенаминска киселина
   Валдекоксиб

Обилни или пролонгирани крвавења
• Нестероидни антиинфламаторни лекови
   Мефенаминска киселина
   Валдекоксиб
• Хормонални лекови
   Етинилестрадиол
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За дополнителни информации контактирајте со:
Оддел за репродуктивно здравје и истражување, Светска 
здравствена организација, Avenue Appia 20, CH-1211 Женева 27, 
Швајцарија, е-пошта: reproductivehealth@who.int

Конфликт на интереси: Д-р А. Гласиер работи во клиника што добива средства за истражување од четири компании што произведуваат производи за контрацепција. 
Д-р Џ. Шелтон има удел во фармацевтска компанија што произведува антиретровирусна терапија. Д-р Е. Вајсберг добива средства за истражување во областа на 
контрацептивите од четири производители на контрацептиви. Таа исто така е член на советодавниот одбор на производител на вакцината за хуман папиломавирус и на 
советодавниот одбор за едукација за контрацепција финансиран од производител на контрацептиви.


