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Të gjithë të rinjtë
Pa dallim seksi, feje, race, orientimi seksual, aftësi mendore apo fizike, kanë këto të drejta

1-Të jenë vetëvetja, të lirë për të marrë vendime, për t'u shprehur për jetën seksuale, për të zgjedhur të martohen
ose jo, për të planifikuar familjen e tyre. 
2- Të mësojnë rreth seksit, kontraceptivëve, IST-ve, HIV dhe AIDS dhe mbi të drejtat e tyre për shëndet të mirë.
 3- Të mbrojnë veten dhe të jenë të mbrojtur nga shtatzënitë e paplanifikuara, IST, HIV dhe AIDS dhe abuzimet
seksuale. 
4- Të gëzojnë shërbime dhe kujdes shëndetësor, të kenë akses dhe të marrin kujdes të duhur shëndetësor cilësor,
konfidencial dhe të përballueshëm financiarisht. 
5- Të jenë të përgjegjshëm për veprimet personale dhe ato që prekin dhe të tjerët. 
6- Të përfshihen në programe e aktivitete me të rinjtë dhe për të rinjtë në të gjitha nivelet.

Para se të kryesh marrëdhënien e parë seksuale:

-pyet veten-
-A është kjo  koha e duhur në jetën time?
-A është ky personi i duhur?
-A është kjo rrethana e duhur e kësaj marrëdhënieje?
-Mendohu/komuniko me partnerin/mbrohu-

PRAKTIKA SEKSUALE MË TË SIGURTA

Me seks më të sigurtë kuptojmë marrjen e masave parandaluese, që reduktojnë ose shmangin shtatzënitë e
paplanifikuara, apo transmetimin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme, përfshirë edhe HIV. 

SEKSI MË I SIGURT në çift nuk e ul kënaqësinë e marrëdhënies, përkundrazi përforcon mbrojtjen e njeriut të zemrës,
shton respektin për partneren/in. 

Si të përdoret prezervativi/kondomi

1- Kontrollohet data e skadencës shkruar mbi paketë. 
2- Hapet paketa me kujdes që të mos dëmtohet kondomi.
3- Maja e kondomit mbahet shtypur me dy gishta, që të lihet një cm hapësirë bosh për spermën. 
4- Ndërkohë që mbahet maja e kondomit me dy gishta, hapet i gjithë kondomi duke e shpalosur ngadalë derisa të
    mbulojë të gjithë penisin që është tashmë në ereksion. 
5- Pas ejakulacionit (derdhjes së spermës), nxirret penisi përpara se të humbasë ereksioni, duke mbajtur fundin e
    kondomit të mbyllur që të mos derdhet sperma.
 6- Fundi i kondomit lidhe nyjë dhe hidhet në një vend të sigurt mbeturinash. Kondomi i paketuar ruhet në një
    vend të freskët dhe të thatë derisa të përdoret.



3 - RREGULLI I PREZERVATIVIT TË LUBRIFIKUAR - Për marrëdhëniet seksuale, gjithmonë zgjidhni një 
prezervativ të lubrifikuar. Jo vetëm që lubrifikimi parandalon çarjen e kondomit, por e bën edhe më të lehtë e më 
të rehatshëm vendosjen e tij. Nga ana tjetër, më shumë lubrifikim do të thotë më shumë kënaqësi me 
partneren/partnerin tuaj. 

4 - Monogamia është joshëse - marrëdhënia me një partner(e) (në vend të disa partnerëve/eve njëkohësisht)
eleminon rrezikun për të marrë një IST. Mbani mend: kur flini me një person, në mënyrë indirekte ju flini me këdo 
që ai person ka fjetur në të kaluarën e vet. Jetoni monogam, jetoni i sigurt.

5 - Testimi është i nevojshëm - së bashku me partnerin/partneren shkoni të bëni analizat për IST dhe HIV, të dy 
në çift.

6 - Alkoli merr vendimet e gabuara - vendimet më të gabuara merren nën efektin e alkolit ose të drogave. Mos 
abuzoni me alkolin para ose gjatë aktivitetit seksual.

7 - Mbroje gojën tënde - snëse zgjidhni të bëni seks oral, duhet të dini se ai mund të çojë në infektim me HIV,
sidomos rreziku rritet për personin që e kryen seksin oral. Vendosni prezervativ.

8 - Mbani një prezervativ rezervë - në rastin kur prezervativi çahet ndërsa po e vendosni, është mirë që të keni 
një rezervë.

9 - Kontrolloni prezervativin pas seksit - nëse keni ndonjë dyshim që prezervativi mund të jetë çarë ose 
prishur gjatë seksit, kontrolloni prezervativin pas aktit seksual. Mund ta mbushni me ujë për të parë nëse ka 
ndonjë rrjedhje dhe për të shuar dyshimin tuaj.

10 - Mos bëni asgjë nëse nuk keni deshirë ta bëni - së fundmi, zgjedhja për të bërë ose jo seks varet nga ju. 
Bëjeni vetëm në momentin që ju ndiheni rehat me idenë dhe jo për shkak të ndonjë presioni të jashtëm. Qëndroni 
i\e sigurt dhe do të keni një jetë seksuale të gjatë dhe të kënaqshme.

MESAZHET PËR KONTRACEPSIONIN 

Kontracepsioni është një e drejtë e njeriut, si për femrat edhe për meshkujt. Kontracepsion modern do të thotë
parandalim i një shtatzënie të paplanifikuar, për aq kohë sa personi e dëshiron, përmes përdorimit të metodave të 
ndryshme kontraceptive parandalim i infeksioneve seksualisht të transmetueshme, përfshirë HIV, përmes 
përdorimin të kondomit si një nga metodat moderne; mundësim i planifikimit të familjes me numrin e fëmijëve 
dhe hapësirën kohore midis tyre atëherë kur e dëshiron çifti. Çelësi i suksesit qëndron te diskutimi me 
partneren/in për të bërë zgjedhjen më të mirë të metodës kontaceptive për ju, në mënyrë që të shijoni 
marrëdhënien tuaj dhe të jetoni jetën pa shqetësimin e një infeksioni, një shtatzënie të paplanifikuar apo një 
aborti. Metodat bashkëkohore të kontracepsionit janë të sigurta për shëndetin dhe të efektshme kur përdoren në 
mënyrë korrekte. Disa nga metodat bashkëkohore të kontracepsionit, të cilat i gjeni falas në qendrat 
shëndetësore shtetërore (përfshirë maternitetet, qendrat e gruas dhe qendrat shëndetësore në komuna) janë: 
prezervativët mashkullorë, pilulat kontraceptive, dispozitivi intrauterin (ose sterileja) dhe injeksionet. 

10 STILET PËR SEKS MË TË SIGURTË

1- TË FLASESH PËR SEKSIN - Diskutoni e pyesni lidhur me partnerët/et e mëparshëm, testimet e kryera 
për IST ose HIV.

2 - PREZERVATIVI I MADHËRISHËM - Pavarësisht nëse e keni për herë të parë apo keni eksperiencë të 
mëparshme, përdorimi i një prezervativi është mbrojtja më e mirë që mund t'i bëni vetes. Jo vetëm që ju mbron 
nga shtatzënia e paplanifikuar, por edhe nga IST-të, përfshirë HIV. Prezervativi është një përdorimsh për çdo akt 
seksual. Mos kini turp të kërkoni prezervativ aty ku merrni shërbimin apo këshillimin shëndetësor

 



Njihu me metodat kontraceptive për një jetë më të sigurt dhe të lumtur.

Konsultohuni me një personel shëndetësor përpara se të filloni të përdorni të gjitha metodat, për të parë nëse 

është i përshtatshëm për ju!

Shiko të gjitha mundësit dhe zgjidhë metodën kontraceptive që të përshtatet më së miri.

Metodat natyrale të kontracepsionit nënkuptojnë përcaktimin e periudhës më fertile të gruas (periudha
kur gruaja ka më tepër mundësi për të mos mbetur shtatëzanë).

Këto metoda janë:

•Abstinenca periodike, e cila nënkupton moskryerjen e marrëdhënieve seksuale në periudhën më fertile. 
•Metoda e tërheqjes (derdhja e spermës jashtë vaginës).

Këto metoda, pavarësisht se janë mjaft të praktikuara, nuk kanë besueshmëri të lartë dhe nuk rekomandohen 
sidomos për: 

• Gra me cikël të çrregullt
• Gra mbas lindjes
• Gra me fëmijë në gji

Përveç kësaj, gratë duhet të jenë të kujdesshme dhe të mbajnë shënime të sakta çdo ditë. 

Kujdes:
Metodat natyrale nuk të mbrojnë nga Infeksionet seksualisht të trasmetueshme

Metodat moderne të Kontracepsionit

Përdorimi: Përdor një prezervativ të ri sa herë që 
kryeni aktin seksual. 

Besueshmëria: Përdorimi në mënyrë korrekte e bën 
98% efektiv. 

Funksionimi: vendoset në penisin me ereksion para 
aktit seksual për të ndaluar derdhjen e spermës në 
vaginë. 

Të mirat: Është mbrojtësi më efektiv ndaj 
Infeksioneve Seksualisht të Trasmetueshme, 
përfshirë HIV. 

Të metat: Mund të dalë ose të derdhet, në rast se 
nuk përdoret sipas udhëzimit. 

Kujdes: 
Përdoret vetëm një herë. Merret pa recetë. Gjendet 
falas në të gjitha qendrat shëndetësore shtetërore!

Përdoret sa herë që bëni dashuri
Nëse e përdorni në mënyrë korrekte është 99% i 
efektshëm.

Funksionimi: Vendoset thellë në vaginë, nëpërmjet
 unazës se mbyllur që ndihmon në futjen e saj. Një 
unazë tjetër me e madhe , në pjesën e hapur të 
prezervativit, del jashtë vaginës. Organi mashkullor 
depërton në prezervativin femëror

Të mirat: Është mbrojtësi më efektiv ndaj 
infeksioneve Seksualisht të trasmetueshëm dhe
 shtatzënive të padëshiruara.
 
Të metat: Duhet të vendoset fillimisht nga mjeku 
ose mamia. Gruaja duhet të prek organet e saj. 

Kërkon miratimin e partnerit.

Kujdes: 
Përdoret vetëm një here. 
Merret pa recetë. 

Prezervativi mashkullor Prezervativi femëror



Diafragma dhe kapa janë pajisje gome elastike, 
bashkë me spermicidin vendosen në vaginë duke 
mbuluar qafën e mitrës. Mbahet deri në 6 orë pas 
aktit seksual. Për herë të parë vendosen nga mjeku 
ose mamia. Në rast se përdoren në mënyrë korrekte
janë 92-96% të besueshme.

Funksionimi: Pengojnë kalimin e spermatozoideve 
në mitër. 

Të mirat: Vendosen në çdo kohë përpara kontaktit
seksual. Mund të mbrojë deri në një farë mase nga 
kanceri i qafës së mitrës. Mund të mbrojë nga disa 
Infeksioneve Seksualisht të Trasmetueshme. 
Të metat: Vendosja e tyre mund të ndërpresë 
kontaktin seksual. Spermicidi vendoset për çdo 
kontakt të ri seksual dhe kjo mund të sjell problem
cistiti. 

Kujdes:
Disa gra janë të ndjeshme ndaj tyre. Pas çdo 
shtatzënie ose aborti duhet të kontrollohet përmasa
e diafragmës tek mjeku

Përdorimi i pilulave të kontracepsionit të urgjencës 
bëhet në rast se mendoni që keni mbetur shtatzënë 
se harruat të përdorni kontraceptiv ose e përdorët 
gabim atë. 

Kujdes:
Nuk duhet përdorur si metodë e vazhdueshme 
kontracepsioni. Përdoret vetëm sipas një protokolli me 
rekomandimin e mjekut. Nuk duhet abuzuar me 
përdorimin e tyre!

Diafragma, Kapa, Spermicidet Kontracepsioni i urgjencës

Është një pajisje e vogël prej materiali plastik ose 
bakri, e cila vendoset në mitër nga personeli 
mjekësor i autorizuar. Është 98%-99% i efektshëm 
dhe varet nga tipi që përdoret.

Funksionimi: Ndalon spermën të takohet me vezën 
ose ndalon vezën e fekonduar të vendoset në muret 
e mitrës.

Të mirat: Funksionon menjëherë sapo vendoset dhe 
mund të qëndrojë deri në 5 vjet apo më tepër – varet 
nga lloji i DIU-së.

Të metat: Shtimi i ciklit menstrual në kohë dhe 
shpeshtësi. Të papërshtatshme për gra që kanë 
perioda të shumta me dhembje, për gra që kanë më 
shumë se një partner dhe gra partneri i së cilave ka 
edhe partnere të tjera. 

Kujdes:
Nëse vendoset pas moshës 40 vjeç, mund të mbahet 
deri në menopauzë. Gratë duhet të mësojnë të k
ontrollojnë DIU, duke i ndjerë fijet në vaginë!

Përdoret një herë në dy ose tre muaj (në varësi të 
dozës). Kur injektohet në mënyrë korrekte dhe duke 
ndjekur udhëzimet, është 99% i efektshëm.  Bëhet 
nga personel mjekësor i specializuar.

Funksionimi: Injeksioni lëshon në mënyrë të ngadaltë 
hormonin progesteron, i cili ndalon formimin e vezës. 

Të mirat: Injeksioni zgjat 8 javë dhe mund të mbrojë 
nga kanceri i uterusit. 

Të metat: Mund të sjellë çrregullim të ciklit menstrual. 
Rregullimi i ciklit mund të bëhet një vit pas 
ndërprerjes së injeksionit. Disa gra mund të shtojnë 
në peshë.

Kujdes: 
Vepron për 8 javë dhe efekti nuk mund të ndërpritet 
menjëherë. Edhe nëse vendosni të mos e bëni më 
injeksionin, keni parasysh se efekti i tij vazhdon gjatë 

Dispozitivi Intrauterin (DIU) Injeksioni



Përdoren sipas udhëzimeve të mjekut, çdo ditë në 
të njëjtën orar. Nëse përdoret sipas udhëzimeve, ka 
një efektivitet 99%. 

Funksionimi: Përmban 2 hormone estrogjen dhe 
progresteron, të cilat pengojnë prodhimin e vezës 
nga vezorja.

Të mirat: Pakëson hemorragjinë, dhembjen dhe 
fryrjen e gjoksit para ciklit. Mund të përdoret deri në 
menopauzë, nga gra të shëndetshme që nuk pijnë 
duhan. Mbron nga kanceri i vezoreve dhe i vaginës 
dhe nga disa infeksione të organeve gjenitale.

Kujdes:
Nuk ofron siguri nëse merret 12 orë më vonë se orari i 
zakonshëm apo keni të vjella dhe diare. Disa lloje 
ilaçesh mund të ulin veprimin e pilulës! 
.

Merret vetëm sipas udhëzimeve të mjekut. Nëse 
përdoret sipas udhëzimeve, ka një efektivitet 99%. 

Funksionimi: Marrja e rregullt sipas udhëzimeve 
shkakton trashjen e lëngut të mitrës, duke 
vështirësuar futjen e spermës në mitër dhe vendosjen 
e vezës së fekonduar në muret e mitrës. 

Të mirat: E përshtatshme për gratë mbi moshën 36 
vjeç, të cilat pijnë duhan dhe ato që nuk përdorin dot 
pilulën e kombinuar. Mund të përdoret gjatë 
periudhës së ushqyerjes me gji.  

Të metat: Mund të sjellë çrregullim të periodave. Për 
gratë mbi 70kg mund të jenë më pak të efektshme.

Kujdes:
Nuk është e sigurt nëse do krijojë të vjella apo diare. 
Disa lloje ilaçesh mund të ulin veprimin e pilulës!

Pilulat e kombinuara (KOK) Pilulat vetëm me Progesteron (POP)

Steriliteti kirurgjikal për të dyja gjinitë duhet të jetë
vullnetar. Ajo është një metodë kontracepsioni e 
cila konsiston në mbylljen e tubave të fallopit ose të 
vazave deferente. Sterilizimi kirurgjikal është gati 
100% i sigurt. Bllokon kalimin e vezës ose i 
spermatozoideve  dhe kështu ka mundësi të ndodhë
sterilizimi. Kjo metodë është e këshillueshme për
ato çifte që kanë plotësuar numrin e lindjeve dhe 
nuk duan të kenë të tjerë pasi është një metodë e 
pakthyeshme. Nuk ndikon në hormonet e gruas dhe 
as të burrit. 

Kujdes:
Meshkujt duhet të bëjnë dy kontrolle të njëpasnjëshme
 2-4 muajt e parë

Steriliteti Femëror dhe Mashkullor


