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HYRJE

Kolegë të dashur, mirëserdhët në këtë udhëtim të shkurtër. Ky doracak nuk ka për qëllim të jetë libër shkollor 
mjekësor ose juridik, i cili do t’i përfshijë të gjitha aspektet e problemit për të cilin do të flasim. Përkundër, ai është 
menduar si material për lexim i cili do ta hape pak derën shpesh të mbyllur të një fushe mjaft të ndjeshme dhe specifike 
- seksualitetin e personave me aftësi të kufizuara. E përpiluam që t’u ndihmojë atyre, por edhe t’i ndihmojmë vetes, 
mjekëve, që sa më mirë të mund të ballafaqohemi me situata të caktuara, të cilat në mënyrë të caktuar shmangen nga 
të zakonshmet dhe të cilat shpesh kërkojnë qasje ndërdisiplinore. Mendojmë se ju, mjekët familjar, e keni mundësinë 
për një qasje integrale ndaj pacientit dhe në këtë mënyrë të keni qasje në gjendjen e tij/saj.

Për fillim, t’i sqarojmë termet seksualiteti, shëndeti seksual dhe shëndeti riprodhues.

SEKSUALITETI, SHËNDETI SEKSUAL DHE RIPRODHUES

1. SEKSUALITETI

Kur flet për definicionin punues për seksualitetin, Organizata Shëndetësore Botërore (OSHB) thotë se ajo paraqet:

“... karakteristika themelore e asaj që të jesh njeri gjatë jetës, ndërsa e përfshinë seksin, identitetet dhe rolet gjinore, 
orientimin seksual, erotizmin, kënaqësinë, intimitetin dhe riprodhimin. Seksualiteti janë përvoja dhe shprehje të 
mendimeve, fantazive, dëshirave, besimeve, qëndrimeve, vlerave, sjelljeve, praktikimi, rolet dhe lidhjet. Edhe pse 
seksualiteti mund t’i përfshijë të gjitha këto dimensione, jo të gjitha janë të përjetuara ose të shprehura. Seksualiteti 
është nën ndikimin e interaksionit të faktorëve biologjik, psikologjik, social, ekonomik, politik, kulturor, juridik, historik, 
religjioz dhe shpirtëror.” (WHO, 2006a)

Seksualiteti mund të përjetohet edhe/ose të shprehet përmes:

 › Marrëdhënies seksuale

 › Dëshirave dhe mendimeve seksuale

 › Qëndrimeve, bindjeve, vlerave

 › Çdo sjellje dhe/ose praktikë që të përjetohet kënaqësi seksuale ose të nxiten kënaqësi seksuale te të tjerët (mënyra 
e të veshurit që është tërheqëse për person tjetër, prekjet, bisedat, masturbimi etj.)

 › Të jesh burrë ose grua (anatomia dhe filozofia)

 › Identiteti gjinor (sjellje si përgjigje e vetë perceptimit se janë femra ose meshkuj)

 › Lidhjet

Për ta kuptuar më mirë këtë që u tha më sipër, duhet të bëjmë dallim mes termeve “seks” dhe “gjini”:

Seksi - Shprehja ka të bëjë me karakteristikat biologjike të cilat i përcaktojnë njerëzit si femra ose meshkuj. Edhe pse këto 
grupe të karakteristikave biologjike nuk janë të përjashtuara mes veti, pasi që ekzistojnë individë të cilët i posedojnë të 
dyja, ata kanë tendencë t’i dallojnë njerëzit si meshkuj dhe femra.

Gjinia - Ka të bëjë me karakteristikat shoqërore të përbëra të femrave dhe meshkujve, siç janë normat, rolet dhe 
marrëdhëniet mes individëve ose grupeve të femrave dhe meshkujve. Kjo ndryshon nga shoqëria në shoqëri dhe mund 
të ndryshojë. Koncepti gjinor përfshinë pesë elemente të rëndësishme: të raportove, hierarkinë, historikun, kontekstin 
dhe institucionale. Edhe pse shumica e njerëzve kanë lindur si meshkuj ose femra, ata mësohen me normat dhe sjelljet 
adekuate - duke e përfshirë edhe atë se si duhet të komunikojnë me të tjerët prej seksit të njëjtë ose të kundërt në 
amvisëritë, bashkësitë dhe vendet e punës. Kur individët ose grupet nuk i “harmonizojnë” normat e caktuara gjinore, ato 
shpeshherë ballafaqohen me stigmën, praktikat diskriminuese ose përjashtimin social, që janë gjendje të cilat ndikojnë 
negativisht mbi shëndetin.
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2. SHËNDETI SEKSUAL

Definicioni i termit “Shëndeti seksual” që e ofron OSHB është nxjerrë nga definicioni i termit “shëndeti” prej vitit 1948 
si gjendje e mirëqenies të plotë fizike, mendore dhe sociale, e jo vetëm mungesë e sëmundjes ose pafuqisë. Prandaj, 
sipas OSHB shëndeti seksual është:

“... gjendje e mirëqenies fizike, emocionale dhe sociale lidhur me seksualitetin; kjo nuk është vetëm mungesë e 
sëmundjes, disfunksioni ose pafuqi. Për ekzistimin e shëndetit se seksual është e domosdoshme qasja ndaj seksualitetit 
dhe marrëdhënieve  seksuale i cili është pozitiv dhe u plotësuar me  respekt, si dhe mundësi për përvoja të këndshme dhe 
të sigurta seksuale, pa detyrim, diskriminim dhe dhunë. Të drejtat seksuale e të gjithë personave duhet të respektohen, 
të mbrohen dhe të plotësohen, për shëndetin seksual të mund të arrihet dhe mirëmbahet.” (OSHB, 2006a)

Pothuaj para 25 viteve, në Konferencën ndërkombëtare për dhunë dhe zhvillim (ICPD), që u organizua në Kajro (1994), 
koncepti i shëndetit riprodhues u plotësua dhe e përfshiu shëndetin seksual. Gjatë viteve të fundit definicioni për 
shëndetin seksual si pjesë përbërëse e shëndetit riprodhues është lëndë e debatit, pasi që mendohet se në ven që të jetë 
pjesë e shëndetit riprodhues, shëndeti seksual mbështetet (dhe është kusht i domosdoshëm për arritje) të shëndetit 
riprodhues. Seksualiteti dhe marrëdhëniet seksuale kanë rëndësi thelbësore për shëndetin riprodhues dhe seksual, por 
shumica e aktiviteteve seksuale nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me riprodhimin, ndërsa kanë rol të rëndësishëm në 
jetën e një individi, e shëndeti seksual mund të llogaritet për koncept më të gjerë. Për shembull, shëndeti seksual e njeh 
dëshirën e individëve dhe çifteve nga të gjitha orientimet dhe cilado prapavijë t’i plotësojë dhe kënaq marrëdhëniet 
seksuale. Shëndeti seksual ka të bëjë jo vetëm me fertilitetin dhe riprodhimin, por i përfshinë çështjet siç janë disfunksioni 
seksual dhe aftësitë e kufizuara dhe dhuna lidhur me seksualitetin. Këto çështje jo gjithmonë integrohet në kornizën, e 
cila ka të bëjë vetëm me shëndetin riprodhues. Në vijim e sipër zhvillohen diskutime lidhur me të drejtat e njeriut dhe 
shëndetin seksual, ndërsa organizatat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut më shumë po shfrytëzohen për mbështetje 
dhe avancim të kërkesave individuale dhe të përbashkëta të drejtuara qeverive nacionale, që të garantohet respektimi, 
mbrojtja dhe plotësimi i programeve të tyre për shëndet seksual dhe të drejtat shëndetësore.

Nga e gjithë kjo del se shëndeti seksual:

 › Ka të bëjë me përmirësimin e jetës dhe marrëdhëniet personale lidhur me seksualitetin

 › Nuk është vetëm sëmundje, disfunksion ose pafuqi lidhur me seksualitetin

 › E përfshinë respektin, sigurinë dhe mungesën e diskriminimit dhe dhunës

 › Varet nga plotësimi i të drejtave të caktuara të njeriut

 › Ka rëndësi që gjatë gjithë ciklit jetësor të individit, jo vetëm te ata në vitet riprodhuese, por edhe te të rinjtë dhe 
te të moshuarit

 › Përfshinë forma të ndryshme të shprehjes seksuale

 › Në masë të madhe është nën ndikimin e normave gjinore, roleve, pritjeve dhe  raporteve të fuqisë mes pjesëmarrësve 
të ndryshëm.

3. SHËNDETI RIPRODHUES

Bazuar mbi definicionin për shëndetin nga OSHB, shëndeti riprodhues ka të bëjë me proceset riprodhuese, 
funksionet dhe sistemet në të gjitha fazat e jetës. Ky definicion e nënkupton të drejtën e meshkujve dhe femrave të jenë 
të informuara për ekzistimin e metodave të sigurta, efikase, të kapshme dhe të pranueshme për rregullimin e fertilitetit, 
sipas zgjedhjes së tyre, dhe të kenë qasje deri te ato. Po ashtu, e nënkupton edhe të drejtën e qasjes deri te shërbimet 
adekuate shëndetësore të cilat femrave u mundësojnë shtatzëni dhe lindje të sigurt, ndërsa çifteve do t’u sigurojnë 
gjasa të mira që të kenë fëmijë të shëndetshme.

Prej kësaj del se shëndeti riprodhues [4]:

 › Nënkupton mirëqenie lidhur me riprodhimin ose lindjen

 › Nënkupton mungesë të sëmundjes, disfunksionit dhe pafuqisë lidhur me gjithçka që ka të bëjë me sistemin 
riprodhues, funksionet dhe proceset e tija
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 › Nënkupton se njerëzit duhet të kenë jetë të kënaqshme dhe të sigurt seksuale

 › Nënkupton edhe mundësi për riprodhim dhe liri që të vendos vetë, kur dhe sa shpesh do të riprodhohet.

4. LIDHSHMËRIA MES SEKSUALITETIT, SHËNDETIT SEKSUAL DHE SHËNDETIT RIPRODHUES 
[5]

 › Seksualiteti dhe marrëdhëniet seksuale kanë rëndësi thelbësore për shëndetin riprodhues dhe seksual

 › Shëndeti seksual është kusht i domosdoshëm për arritjen e shëndetit riprodhues

 › Jo të gjitha aktivitetet seksuale janë drejtpërdrejt të lidhura me riprodhimin, por edhe çështjet siç janë disfunksioni 
seksual dhe dhuna seksuale

 › Shëndeti seksual nuk e përfshinë vetëm fertilitetin dhe riprodhimin, por edhe çështjet siç janë disfunksioni seksual 
dhe dhuna seksuale

 › Që të arrihet shëndeti riprodhues, njerëzit duhet të jenë të aftë të kryejnë kontroll mbi shëndetin dhe jetën seksuale, 
dhe të arrijnë seksualitet të shëndetshëm

 › Seksualiteti dhe dinamika e marrëdhënieve seksuale kanë ndikim fondamental mbi pranimin dhe përdorimin 
e mjeteve kontraceptive, rrezikun nga infektimet seksualisht të transmetueshme (duke përfshirë edhe HIV), 
shtatzëninë dhe abortin.

5. AFTËSITË E KUFIZUARA DHE SEKSUALITETI

Ekzistojnë më shumë faktorë të cilët ndikojnë në raportin mes seksualitetit dhe aftësive të kufizuara. Ato mund të jenë 
fizike, biologjike, sociale dhe psikologjike.

Faktorët fizik

 › Faktorët fizik mund të ndikojnë në atë se sa dikush është seksualisht tërheqës (që megjithatë është relative).

 › Si rezultat i kësaj, ndonjëherë femrat me dëmtime fizike nuk llogariten për seksualisht tërheqëse.

 › Kjo nuk do të thotë se personi nuk është seksual, pasi që tërheqja fizike është vetëm një aspekt i seksualitetit. Bile 
edhe atëherë, tërheqja fizike ose bukuria është kategori shoqërore e ndërtuar. Ky nuk është fenomen absolut.

 › Prezenca e tërheqjes (pa dallim të cilit tip) nuk e pengon personin që të jetë seksualisht aktiv.

 
Faktorët biologjik

 › Faktorët biologjik, veçanërisht në raport me aspektet fiziologjike të marrëdhënies seksuale, mund të jenë rezultat 
i disa llojeve të aftësive të kufizuara, për shembull, lëndimi i boshtit kurrizor.

 › Individët e tillë mund të hulumtojnë metoda tjera që ta realizojnë kënaqësinë seksuale, siç është të prekurit. 
Pamundësia që të kyçen në marrëdhëniet seksuale nuk do të thotë se askush nuk mund të ketë jetë të plotësuar 
seksuale. Duhet të mbajmë mend se marrëdhënia seksuale është vetëm një komponentë e seksualitetit.

 › Faktorë plotësues të cilët në mënyrë indirekte ndikojnë në përgjigjen gjenitale mund të jenë frika, dhimbja, 
vetëbesimi i ulët, vështirësitë në kontrollin e vetëdijshëm të trupit, qëndrimet e familjes ose partnerit, si dhe 
ndikimi i disa ilaçeve.

Faktorët social

Mitet për “aseksualitetin” dhe “hiperseksualitetin”

• Përvoja dhe/ose shprehja e seksualitetit janë konstruksione sociale dhe dallohen në kultura të ndryshme. Normat 
sociale shfrytëzohen për vendosjen e standardeve për atë çka paraqesin seksualiteti i pranueshëm ose “normal”.

7

DORACAK PËR SENSIBILIZIMIN E PUNËTORËVE SHËNDETËSOR (MJEKËT FAMILJAR) PËR SHËNDETIN SEKSUAL RIPRODHUES TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



• Aftësia e kufizuar është stigmatizuar në shumë shoqëri, e prej këtu paraqet marker negativ të “diversitetit”.

• Sipas Galvinit, “shpesh mendohet se aftësia e kufizuar e eliminon aftësinë e njerëzve të inkuadrohen në aktivitete 
‘normale’ seksuale dhe/ose kapaciteti i tyre të nxitë dëshirë ‘normale’ seksuale te të tjerët. Atëherë ato ose pushojnë 
të mendohen për krijesa seksuale ose, nëse vazhdojnë të sillen në mënyrë seksuale, dëshirat dhe sjelljet e tyre 
mund të interpretohen vetëm në kuptim të devijimit”. Bile edhe ata të cilët janë të tërheqshim prej personave me 
aftësi të kufizuara, zakonisht janë etiketuar si “fetishistë”.

• Seksualiteti i personave me aftësi të kufizuara shpesh shtypet dhe nuk pranohet ose shënohet si “anormale”. Prandaj 
seksualiteti dhe shëndeti riprodhues dhe të drejtat e këtyre personave nuk paraqesin prioritet.

• Shembull i mirë është mohimi i nevojës nga edukimi seksual për personat me aftësi të kufizuara intelektuale, gjatë 
së cilës caktohen si “hiperseksual”, me supozimin se do të bëhen promiskuitetë nëse kjo u mundësohet.

• Prezenca e aftësive të kufizuara nuk e mënjanon dëshirën dhe kënaqësinë seksuale te individët, e as nuk i bënë 
hiperseksual.

• Ekzistojnë shumë komponentë të seksualitetit. Fakti se dikush nuk mund të përdorë një komponentë nuk do të 
thotë se ai/ajo është deficitar në të gjitha aspektet e tij. Nëse ndonjë person tërësisht nuk mund të hulumtojë një 
nga komponentët seksual, ai/ajo gjithmonë mund të shfrytëzojë ndonjë komponent tjetër ose kombinim që të 
nxjerre kënaqësi seksuale dhe në atë mënyrë të ndjehet i plotësuar seksualisht.

Rolet gjinore

• Roli i cili zakonisht u jepet femrave është që të kujdesen për familjet e tyre, me kryerjen e punëve shtëpiake, si 
pastrimi, gatimi, larja.

• Femrat me aftësi të kufizuara shpesh vlerësohen si të paafta që ta kryejnë rolin e bashkëshortes në kujdesin për 
anëtarët e familjes për shkak të perceptimit të gabuar se personat me aftësi të kufizuara janë të sëmura, kanë varësi 
dhe janë të dobëta.

• Po ashtu, femrat me aftësi të kufizuara mendohen për të paafta që ta plotësojnë rolin e nënës - lindja dhe kujdesi 
për fëmijët.

• Si rezultat i kësaj, për femrat me aftësi të kufizuara mendohet se nuk janë seksuale ose janë më pak seksuale.

Barrierat lidhur me seksualitetin dhe shëndetin riprodhues dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara të 
cilat janë rezultat i qëndrimeve

Barrierat për shprehjen seksuale të personave me aftësi të kufizuara, veçanërisht te femrat, nuk kanë të bëjnë me aftësitë 
e kufizuara, por më shumë me mashtrimet se personat me aftësi të kufizuara:

 › Janë aseksuale

 › Nuk janë seksualisht tërheqës

 › Janë hiperseksuale

 › Janë të paafta që ta plotësojnë rolin e bashkëshortes dhe nënës

 › Do të lindin fëmijë me aftësi të kufizuara

Pasojat

 › Mosdhënia e informatave, edukimi dhe shërbimet tjera për shëndetin seksual dhe riprodhues (SHSR).

 › Mosdhënia e mundësive dhe/ose të drejtat për vendosjen e lidhjeve dhe martesave, për vendimmarrje me kë 
dëshirojnë të jenë në lidhje, për atë se kush dhe kur të kenë fëmijë dhe kujdestari mbi fëmijët e tyre.

 › Shumica prej tyre janë të ekspozuar ndaj sterilizimit të dhunshëm, abortit të dhunshëm dhe partnerë seksual dhe 
martesa të imponuara [7].

 › Te personat me aftësi të kufizuara ekzistojnë gjasa të mëdha që të jenë të ekspozuara ndaj dhunës gjinore, si dhe 
ndaj HIV dhe infektimet seksualisht të transmetueshme (IST) [8].
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Barrierat tjera përfshijnë:

 › Institucione shëndetësore fizikisht pa qasje

 › Mungesë e informatave, edukimit dhe komunikimit

 › Raport negativ i disa punëtorëve shëndetësor

 › Punëtorë shëndetësor me njohuri të pamjaftueshme për gjendjet e aftësive të kufizuara

 › Mungesë e vetëdijes për aftësitë e kufizuara dhe personat me aftësi të kufizuara

 › Përjashtimi i personave me aftësi të kufizuara nga vendimmarrja për shëndetin personal seksual dhe riprodhues

Pasojat

 › Sëmundjet seksuale dhe riprodhuese, si për shembull infektimet e pa diagnostifikuara seksualisht 
të transmetueshme ose kanceri, karcinomi invaziv i qafës së mitrës

 › Shtatzëni e padëshiruar dhe/ose me rrezik të lartë

 › Morbiditeti dhe mortaliteti i rritur te nënat dhe fëmijët

 › Mungesa e vetëdijes dhe njohuritë për seksualitetin e tyre

 › Shfrytëzimi i dobët i shërbimeve për SHSR.

6. TË DREJTAT SEKSUALE

Sipas OSHB,

“...plotësimi i shëndetit seksual është e lidhur me shkallën deri te e cila të drejtat e njeriut respektohen, mbrohen dhe 
plotësohen. Të drejtat seksuale përfshijnë të drejta të caktuara të njeriut të cilat janë tashmë të pranuara në dokumente 
të caktuara ndërkombëtare dhe regjionale për të drejtat e njeriut, si dhe dokumente tjera konsensuale dhe në ligjet 
nacionale.“

Aplikimi i këtyre të drejtave të njeriut, si dhe Konventa nacionale e KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 
(UNCRPD), i respektojnë të drejtat seksuale të personave me aftësi të kufizuara.*

7. INSTRUMENTET JURIDIKE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE SEKSUALE DHE RIPROHUESE 
TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Konventa e KB për të drejtat të personave me aftësi të kufizuara (UNCRPD)

Republika e Maqedonisë e ka ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftësi 
të kufizuara më 5 dhjetor 2011. Me automatizëm, kur Konventa e miratuar ratifikohet, e njëjta ka ndikim mbi ligjet 
nacionale, e me këtë edhe në transformimin e tyre për përmirësimin e jetës së personave me aftësi të kufizuar.

Çfarë paraqet kjo konventë?

 › Marrëveshje ndërkombëtare i cili nuk rregullon të drejta të reja, por edhe i identifikon dhe i vërteton të drejtat 
ekzistuese të personave me aftësi të kufizuara dhe obligimet e shteteve nënshkruese që t’i promovojnë, mbrojnë 
dhe sigurojnë ato të drejta

 › Dokument juridik obligues për shtetet të cilat do ta ratifikojnë

 › Standard për shtetet të cilat nuk do ta ratifikojnë

 › Njëkohësisht instrument i zhvilluar dhe instrument për të drejtat e njeriut

 › Dokument politik i cili është ndër-sektorial dhe ka të bëjë me të gjitha llojet e aftësive të kufizuara

 › I miratuar me qasje participative dhe pjesëmarrje të organizatave të personave me aftësi të kufizuara
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Qëllimi i Konventës është ta promovojë, mbrojë dhe sigurojë gëzimin e plotë dhe të barabartë të gjitha drejtave të njeriut 
dhe liritë themelore nga ana e të gjithë personave me aftësi të kufizuara, dhe ta promovojë respektin për dinjitetin e 
tyre të lindur.

Konventa vendosi qasje holistike dhe të integruar të drejtave të njeriut që të përfshihen pabarazitë sociale 
dhe ekonomike, me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuara. E pranon qartë se barrierat dhe paragjykimet 
shoqërore si të vetme janë faktor paaftësie për personat me aftësi të kufizuara.

Me miratimin e Konventës, KB miratoi protokoll fakultativ, i cili paraqet mekanizëm për mbrojtjen e të drejtave të 
përpiluara në Konventë. Komiteti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara pranë Kombeve të Bashkuara, që 
është i angazhuar për shqyrtimin e raporteve për implementimin e Konventës dhe propozimin e masave për tejkalimin 
e gjendjeve në bashkëpunim dhe koordinim me vendin nënshkruese adekuate. Po ashtu, Komiteti i shqyrton raportimet 
dhe ankesat prej ose në emër të individëve ose grupeve të cilët pohojnë se janë viktima të shkeljes së dispozitave të 
Konventës nga ana e shteteve nënshkruese.

Struktura e Konventës së KB

Konventa përbëhet prej 50 neneve:

 › Neni 1 e definon qëllimin e Konventës dhe i definon “personat me aftësi të kufizuara” si “persona me aftësi të 
kufizuar përfshijnë individët me dëmtime fizike, mendore, intelektuale apo shqisore afatgjata të cilat në ndërveprim 
me barriera të ndryshme mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri njësoj si pjesa 
tjetër e shoqërisë.”;

 › Neni 2 dhe 3 kanë të bëjnë me definicionet dhe parimet e përgjithshme për komunikim, harmonizim dhe dizajn 
universal;

 › Neni 4 i përfshinë “Detyrimet e përgjithshme”;

 › Neni 5 fokusohet në “barazinë dhe mos diskriminim”;

 › Nenet prej 6 deri 30 kanë të bëjnë me kategori specifike dhe/ose fusha nga jeta (arsimimi, mobiliteti personal,...);

 › Neni 31 - “statistika dhe grumbullimi i të dhënave”;

 › Neni 32 - “bashkëpunimi ndërkombëtar”;

 › Nenet prej 33-39 - monitorim dhe implementim të Konventës nga ana e Institucioneve nacionale për të drejtat e 
njeriut dhe Komiteti për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara;

 › Nenet prej 40-50 - procedurat juridike dhe hyrja në fuqi e Konventës.

Konventa vendos ndryshim të paradigmës prej modelit mjekësor në model të drejtave të njeriut. Për dallim nga modeli 
mjekësor ku personi me aftësi të kufizuara është pranues pasiv i kujdesit ose personi te i cili aftësia e kufizuar duhet të 
“mjekohet”, modeli i të drejtave të njeriut mundëson që personat të mbështeten dhe të bëhen qytetarë dhe qytetare 
aktive në komunitet. Ndryshimi i paradigmës e kushtëzon themelimin e shërbimeve të orientuara drejt qasjes inkluzive, 
participative dhe individuale, që synon drejt zhvillimit të zgjidhjeve inovative të cilat mundësojnë që personat të kenë 
zgjedhje më të madhe dhe kontroll ndaj vendimeve personale gjatë jetës.

Parimet mbi të cilat bazohet Konventa janë:

 › respekti ndaj dinjitetit të lindur

 › autonomia individuale duke përfshirë lirinë për marrjen e zgjedhjeve personale dhe pavarësia e personale

 › mos diskriminimi

 › pjesëmarrja e plotë dhe efektive inkluzioni në shoqëri

 › respekti për dallim dhe pranimi i personave me aftësi të kufizuara si pjesë e diversitetit njerëzor

 › barazi e mundësive

 › qasja

 › barazia mes meshkujve dhe femrave

 › respekt për kapacitetet zhvillimore të fëmijëve me aftësi të kufizuara për të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara 
që t’i ruajnë identitetet e tyre
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UNCRPD ka dispozita për mbrojtjen e të drejtave seksuale dhe riprodhuese të personave me aftësi të kufizuara, dhe atë 
e para lidhur me qasjen, më konkretisht në këto pesë nene:

 › Neni 9 ka të bëjë me qasjen deri te informatat dhe deri te institucionet mjekësore

 › Neni 16 u bën thirrje institucioneve shtetërore të vendosin masa për mbrojtjen e personave me aftësi të kufizuara 
nga të gjitha format e dhunës dhe abuzimit, duke përfshirë edhe dhunën gjinore

 › Neni 22 i përmend të drejtat e barabarta të personave me aftësi të kufizuara lidhur me privatësinë, duke përfshirë 
edhe privatësinë e të dhënave personale shëndetësore

 › Neni 23 bën thirrje për mënjanimin e diskriminimit të personave me aftësi të kufizuara për të gjitha çështjet lidhur 
me martesën, familjen, të qenit prindër, duke përfshirë edhe planifikimin familjar, fertilitetin dhe jetën familjare

 › Neni 25 kërkon nga shtetet që të sigurohet qasja e barabartë deri te shërbimet shëndetësore për personat me 
aftësi të kufizuara, duke përfshirë edhe deri te SHSR dhe programet për shëndet publik

Konferenca ndërkombëtare për popullatën dhe programi zhvillimor (ICPD PoA)

Në pëlqim me Konferencën ndërkombëtare për popullatën dhe programin zhvillimor e drejta themelore e të gjitha çifteve 
dhe individëve është lirë të vendosin për numrin e familjeve të tyre dhe distancën kohore mes lindjes së fëmijëve, të 
fitojnë informata relevante lidhur me atë dhe ta kenë të drejtën që ta arrijnë standardin më të lartë të SHSR. Konferenca 
i thekson edhe të drejtat që të merren vendime për SHSR pa diskriminim, detyrim dhe dhunë.

Veçanërisht ICPD bën thirrje për mënjanimin e çfarëdo diskriminimi të personave me aftësi të kufizuara në raport me 
çështjet lidhur me SHSR, siç vijon më poshtë:

Shtetet në të gjitha nivelet duhet t’i shqyrtojnë nevojat e personave me aftësi të kufizuara lidhur me të drejtat etike dhe 
të njeriut. Qeveritë duhet t’i njohin nevojat të cilat kanë të bëjnë me shëndetin riprodhues, duke përfshirë planifikimin 
e familjes dhe shëndetin seksual, HIV, edukimin, informatat dhe komunikimin. Qeveritë duhet t’i eliminojnë format 
specifike të diskriminimit, me të cilat mund të përballen personat me aftësi të kufizuara lidhur me të drejtat riprodhuese, 
themelimin e familjes, si dhe migrimin e familjeve, gjatë kësaj duke i marrë parasysh aspektet shëndetësore dhe tjera në 
pëlqim me ligjet nacionale për migrim. (Paragrafi 6.3)

Qeveritë duhet ta sigurojnë pjesëmarrjen e bashkësive në planifikimin e politikës shëndetësore, veçanërisht në raport 
me kujdesin afatgjatë të pleqve, personave me aftësi të kufizuara dhe personat e infektuar me HIV dhe sëmundjet tjera 
endemike. Qëndrimi i këtillë duhet të promovohet në programet për sigurimin shëndetësor të nënave dhe fëmijëve, 
programet për mbështetje të dhënies gji, programet për zbulimin e hershëm dhe mjekimin e sëmundjeve malinje të 
organeve riprodhuese dhe programet për parandalimin e HIV infektimit dhe IST tjera. (Paragrafi 8.7)

8. SHËRBIMET SHËNDETËSORE PËR SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES*

Kanë të bëjnë me grup të metodave, teknikave dhe shërbimeve të cilat kontribuojnë për shëndetin dhe mirëqenien 
seksuale dhe riprodhuese përmes ndalimit dhe trajtimit të problemeve shëndetësore seksuale dhe riprodhuese.

Personat me aftësi të kufizuara kanë nevojë për shërbime për SHSR pasi që:

 › Shëndeti është e drejta themelore e njeriut

 › Janë krijesa seksuale dhe mund të kenë probleme shëndetësore seksuale dhe riprodhuese

 › Rreth tre herë më shpesh janë viktima të abuzimit seksual në krahasim me personat me aftësi të kufizuara**

 › Janë më të dobët ndaj HIV infektimeve

 › Kanë nevojë për informata dhe edukim për çështjet seksuale, që të mund të dinë si të kujdesen për veten dhe të 
miratojnë vendime të informuara lidhur me familjen dhe riprodhimin
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Problemet nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues janë specifike për femrat me aftësi të kufizuara:

 › Partnerë seksual ose martesa të imponuara

 › Sterilizim i padëshiruar

 › Abort i detyruar

 › Dhunë familjare

 › Abuzim fizik dhe emocional

 › Abuzim/dhunë seksuale

 › Probleme në shtatzëni dhe lindje

Shëndeti seksual dhe riprodhues shpeshherë nuk është i kapshëm për femrat me aftësi të kufizuara në këto raste: 

 › Mungesë e informatave për kontracepsion të sigurt dhe efikas

 › Mungesë e informatave për problemet me fertilitetin te femrat me aftësi të kufizuara, përveç te gjendjet gjenetike 
(p.sh. femrat me sindromin e Daunit të cilat kanë edhe problem me infertilitetin)

 › Nuk ka qasje deri te shërbimet gjinekologjike* siç janë mamografia dhe skriningu për kancer të qafës së mitrës për 
shkak të pajisjeve mjekësore që mungojnë

 › Qasje e dobët deri te informatat për SHSR si lindja, seksi i sigurt, trajtimi i IST, pasi që llogariten për aseksuale

 › Perceptim i gabuar se femrat me aftësi të kufizuara janë aseksuale mund të sjellë deri te mungesa e kujdesit 
mjekësor para-koncepcionit

 › Përvojat negative me shtatzëninë dhe ,lindjen për shkak të raportit injorues për shkak të disa 
punëtorëve shëndetësor drejt nevojave perinatale** të femrave me aftësi të kufizuara, qëndrimeve negative ndaj 
seksualitetit të personave me aftësi të kufizuara dhe komunikimi joadekuat

* WHO (2006, updated in 2010). Defining sexual health: Report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 
2002. Geneva: World Health Organization.
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A mund të bëhen nëna femrat me aftësi të kufizuara?

 › Çdo femër ka të drejtë të ketë fëmijë

 › Të jetosh me aftësi të kufizuara nuk do të thotë se femra është “e sëmurë”

 › Kapaciteti i femrave me aftësi të kufizuara të jenë nëna zakonisht nënvlerësohet

 › Shteti i kontrollon dhe i shtypë të drejtat riprodhuese të femrave me aftësi të kufizuar, që i bën “të padukshme” si 
nëna

Shërbimet shëndetësore seksuale dhe riprodhuese:

 › Planifikimi familjar

 › Kujdesi antenatal

 › Lindja

 › Kujdesi postpartum/postnatal

 › IST

 › Skrining për sëmundje malinje - veçanërisht te femrat

Problemet SHSR te meshkujt me aftësi të kufizuara në krahasim me SHSR te meshkujt pa aftësi të kufizuara

Karakteristika e përgjithshme është se shumë pak flitet dhe punohet lidhur me shëndetin seksual dhe riprodhues 
të meshkujve. Për dallim nga femrat të cilat kanë gjinekolog amë në mbrojtjen primare shëndetësore, për meshkujt 
qasja deri te shërbimet  për shëndet seksual dhe riprodhues është sjellë në nivel të mjekut të përgjithshëm dhe 
dermatovenerologut, të cilët tërësisht nuk mund t’u përgjigjen nevojave lidhur me këtë temë. Për meshkujt me aftësi 
të kufizuara trupore/fizike më shpesh nevojitet konsultim me urologun, i cili ja sub-specializim për diagnozë të caktuar, 
për shembull: kuadriplegji dhe paraplegji. Për fat të keq këta specialistë janë pjesë e mbrojtjes sekondare shëndetësore, 
bile edhe terciare, kështu që qasja deri te ky tip i shërbimeve është më i komplikuar për djemtë dhe burrat me aftësi të 
kufizuara. Akoma më e madhe është sfida që të gjendet urolog ose specialist i cili është i gatshëm të punojë dhe flasë 
për tema të SHSR dhe ka sub-specializim për punë me personat me aftësi të kufizuara.

Funksioni seksual

• Aftësia e kufizuar trupore mund të interferohet me funksionin seksual. Për shembull, disa meshkuj me multipleks 
sklerozë  përjeton impotencë. Kur flasim për impotencën, mund të paraqiten vështirësi si disfunksioni erektil 
(pamundësi për arritjen e ereksionit), pamundësi që personi të ejakulojë dhe/ose të dy bashkë. Aftësia e kufizuar 
trupore mund ta kufizojë marrëdhënien seksuale në pozita të caktuara ose të shkaktojë probleme me eksitimin 
seksual ose libidon (ose të dyja). Disa gjendje, siç është paraliza celebrale, shkaktojnë kontraksione të pakontrolluara 
muskulore që mund të interferohet me seksin ose masturbimin, që e bën penetrimin të pamundur. Në situata të tilla 
përdoren ilaçe për trajtimin e gjendjes që në Maqedoni nuk gjenden, si për shembull miorel (gjenerik: coltramyl).

• Personat me aftësi të kufizuara duhet të bisedojnë me mjekun ose grupin për mbështetje për propozime lidhur 
me atë se si të përballen me problemet e veta seksuale. Si ndihmë do t’u vinte përvojat për gjetjen ose mbajtjen e 
pozitave adekuate seksuale. Nevojitet që të hulumtohen forma të ndryshme të intimitetit, të cilat kërkojnë më pak 
mund fizik prej atyre që ata i praktikojnë. Kjo mund të përfshijë seks oral, masturbim të ndërsjellë dhe përdorimin 
e veglave seksuale siç janë vibratorët. Ekzistojnë shumë vegla seksuale të cilat janë në dispozicion, të cilat janë të 
dizejnuara për përdorim të lehtë nga ana e personit me aftësi të kufizuara fizike. Kryesisht në spitalet dhe qendrat 
për rehabilitim, nëse aftësia e kufizuar është e fituar dhe është rezultat i ndonjë incidenti gjatë jetës, pacientët kanë 
trajnim të obligueshëm, si dhe bisedë me psikiatrin që të zvogëlohet shkalla e vetëvrasjeve te personat me aftësi 
të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara e renditin pamundësinë që të lëvizin si shkak për vetëvrasje në vendin 
3-4, ndërsa pamundësia për aktivitet seksual është renditur si shkak për frustracion dhe vetëvrasje në vendin e 
lartë të 2-3 në shumë vende në botë.
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Sensacioni seksual

 › Njerëzit me tipa të ndryshëm të aftësisë së kufizuar, siç janë lëndimet e palcës kurrizore, mund të kenë sensacione 
seksuale të kufizuara ose që mungojnë, por akoma ndjejnë dëshirë dhe eksitim seksual, si dhe mundësi për ejakulim 
dhe orgazëm. Në shumë raste, orgazma “fantome” mund të ndjehet edhe në pjesët tjera të trupit me stimulim të 
drejt të atyre pjesëve. Disa aftësi të kufizuara, si paraliza cerebrale, mund të shkaktojnë ngërçe të dhimbshme në 
muskuj gjatë seksit. Personat me aftësi të kufizuara duhet të bisedojnë me mjekun ose grupin për mbështetje 
(mbështetja moshatare) për mënyrat si të rritet sensacioni seksual.

Shtatzënia

 › Aftësia e kufizuar ka tendencë të ndikojë mbi fertilitetin mashkullor më shumë se sa te ai femëror, pasi që 
te meshkujt me disa tipa të aftësive të kufizuara mund të vijë deri te impotenca.

 › Edukimi për SHSR te meshkujt zakonisht vjen zakonisht rastësisht, që mund të jetë mjaft e vështirë për meshkujt 
me aftësi të kufizuara mendore dhe/ose intelektuale.

 › Dhuna seksuale - meshkujt me aftësi të kufizuara janë më të ndjeshëm se sa meshkujt pa aftësi të kufizuara. 
Sulmuesit mund të jenë edhe nga rrethi i të afërmve, meshkuj ose femra. Shërbimet për raportim dhe kujdes për 
dhunën seksuale shpesh nuk janë të kapshëm për personat me aftësi të kufizuara.

Rezyme

Seksualiteti ka të bëjë me mënyrën se si seksualisht mendojmë dhe shprehemi. Ky është thelbi i qenies tonë dhe ka 
dimensione fizike, psikologjike, sociale dhe biologjike. Ndaj seksualitetit mund të ndikojë kultura, si dhe ajo se si jemi 
rritur. Aftësia e kufizuar nuk e eliminon seksualitetin e individit. Personat me aftësi të kufizuara janë seksual, po aq sa 
edhe ata pa aftësi të kufizuara dhe prandaj kanë të drejtë ta shprehin seksualitetin dhe të kënaqen në atë.

Në jetën e përditshme ata ballafaqohen me stereotipa lidhur me seksualitetin  e tyre. Kjo e shtyp të shprehurit 
dhe kënaqjen e tyre në seksualitet dhe krijon barriera për qasje deri te shërbimet seksuale shëndetësore, veçanërisht 
për femrat. Për femrat me aftësi të kufizuar nuk është e zakonshme të detyrohen që të sterilizohen, të keqtrajtohen 
seksualisht dhe/ose të imponohen në martesa të padëshiruara ose lidhje seksuale jashtëmartesore. Kornizat juridike 
ndërkombëtare, si UNCRPD, si shfrytëzues në avokimin e shëndetit seksual dhe të drejtat e personave me aftësi të 
kufizuara.
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PJESA 
E DYTË

PLANIFIKIMI I FAMILJES

1. PLANIFIKIMI I FAMILJES

Termi “planifikimi i familjes” ka të bëjë me aktivitetet të cilat ndërmerren me qëllim që të shmanget shtatzënia e 
padëshiruar dhe me rrezik të lartë. Kjo nënkupton vendimmarrjen e vetëdijshme lidhur me atë nëse dhe kur do të kenë 
fëmijë, si dhe për distancën kohore mes lindjeve.

Përparësitë e planifikimit të familjes për:

Femrat

• Mundëson pushim mes shtatzënive, kthimi i shëndetit dhe fuqia që të shmangen komplikimet gjatë dhe pas 
shtatzënive individuale

• Mundëson lindje të fëmijëve të shëndetshëm

• U jep kohë për avancim në karrierë

• Mundëson dhënie gji më të gjatë, me qëllim që foshnjave t’u sigurohet ushqim adekuat dhe mbrojtje nga sëmundjet 
dhe/ose infektimet

Meshkujt

• Mundësi për plotësimin e nevojave emocionale dhe financiare të familjes

• Më pak anksiozitet dhe stres, me çka pengohen sëmundjet dhe vdekja e hershme

• Kanë më shumë kohë për familjen

Fëmijët

• Shkalla e vdekshmërisë te foshnjat e sapolindura është zvogëluar

• Mund të fitojnë më shumë kujdes dhe dashuri nga prindërit

• Kanë mundësi më të mira për mbrojtje shëndetësore, arsim, nevoja tjera themelore dhe punësim më vonë në jetë

• Delikuencë e zvogëluar e të miturve

Familjet

• E përmirësojnë mirëqenien në familje

• Fëmijët në familje të tilla kanë qasje më të mirë deri te nevojat themelore

Kombet

• Sigurimi më i mirë i infrastrukturës themelore për qytetarët, si uji, energjia elektrike, rrugët e mira, arsimi, mbrojtja 
shëndetësore

• Aftësi për plotësimin e nevojave të gjeneratës së ardhshme

Meshkujt dhe femrat me aftësi të kufizuara kanë nevojë nga planifikimi i familjes sepse:

 › Të gjithë personat kanë të drejta të barabarta për kontracepsionin

 › Aftësia e kufizuar ndikon rrallëherë mbi fertilitetin
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Kontraceptivë oral 
të kombinuar (KOK)

Spirale bakri intrauterine

Metodat të cilat përmbajnë vetëm 
progesteron*:

 › tableta progesterone kontraceptive (mini 
tableta)

 › Injeksione me veprim progesteron, për shembull, 
depo-medroksiprogesteron acetat (DMPA)

 › Norplant implante

 › Shumë femra me aftësi të kufizuara janë lëndë e abuzimit/dhunës seksuale

 › Shumë femra dhe meshkuj me aftësi të kufizuara ndoshta do të dëshirojnë përkohësisht ta ndalojnë shtatzëninë 
derisa nuk janë të përgatitura të kenë fëmijë

 › Disa femra dhe meshkuj me aftësi të kufizuara do të dëshirojnë ta anulojnë shtatzëninë në afat të mesëm që të 
kenë distancë më të madhe kohore mes lindjeve

 › Disa femra me aftësi të kufizuara ndoshta do të dëshirojnë që përgjithmonë ose në afat të gjatë ta anulojnë 
shtatzëninë për shkak se lindja dhe edukimi i fëmijëve mund të jetë ngarkesë e madhe për ato

 › Si dhe të gjithë personat tjerë, disa persona me aftësi të kufizuara mund të zgjedhin të mos kenë fëmijë për shkaqe 
personale.

2. METODAT PËR PLANIFIKIM TË FAMILJES

(të cilat për momentin nuk gjenden në Republikën e Maqedonisë janë shënuar me yll)

Metodat e përkohshme
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Metoda të barrierës:

 › Prezervativ meshkujsh  › Prezervativ femrasz*

 › Spermicidë* [1]

Metoda të bazuara në ditë të frytshme 
(të bazuara në kalendarin menstrual dhe 
njohjen e simptomave)

Amenorea laktacione [2] 
(ALA)

 › Diafragma*

Metoda të përhershme 

Sterilizimi femëror:

 › lidhja e vezë përçuesve [3], 
histerektomia [4]

Sterilizimi mashkullor:

 › vazektomia [5]

Mjete urgjente kontraceptive

Tableta për kontracepsion urgjent me 
levonorgestrel (Norlevo)
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3. KËSHILLIMI PËR PLANIFIKIM TË FAMILJES

Dallimi mes motivimit dhe këshillimit

Motivimi është proces në të cilin ndikohet ndaj një personi tjetër që të bëhet diçka ose vendimmarrje, derisa këshillimi 
është proces në të cilin dikujt i ndihmohet vullnetarisht që të ndërmarre ndonjë veprim ose të marre vendim.

Rëndësia e këshillimit

 › I mundëson klientit që të informohet mirë në temë të caktuar

 › I mundëson individit për vendimmarrje vullnetare pa u detyruar

 › Mundëson interaksion më të mirë mes ofruesve të shërbimeve dhe klientëve

 › U mundëson klientëve të parashtrojnë pyetje dhe të marrin përgjigje të cilët do t’i përfshijnë mashtrimet, 
thashethemet dhe mitet

Parimet e këshillimit për planifikim të familjes të aplikuara te personat me aftësi të kufizuara

 › Silluni mirë ndaj çdo klienti: ofruesi i shërbimit duhet t’i respektojë të gjithë klientët, pavarësisht nëse kanë ose nuk 
kanë aftësi të kufizuara.  Aftësia e kufizuar është përvojë e stigmatizuar dhe shpeshherë ndërlidhet ne statusin e 
ulët që sjell deri te ajo që personat me aftësi të kufizuara të trajtohen me arrogancë, bile edhe kur ata janë më lartë 
në statusin prej personit tjetër. Qëndrimi negativ i disa punëtorëve shëndetësor ndaj personave me aftësi të 
kufizuara është një nga shkaqet sepse ata dobët i shfrytëzojnë shërbimet shëndetësore. Kjo veçanërisht është 
e rëndësishme me çështjet e ndjeshme të cilat e përfshijnë seksualitetin. Personat me aftësi të kufizuara llogariten 
për aseksual. Gjithçka që flet për seksualitetin te personi me aftësi të kufizuara shkakton habi në shoqëri. Asnjë 
femër me aftësi të kufizuara nuk duhet të ofendohet nga ofruesit e shërbimeve për shkakun se kërkon shërbime 
për planifikim të familjes. Ata janë njerëz dhe kanë po ashtu të drejtë për kontracepsion si dhe personat pa aftësi 
të kufizuara.

 › Komunikoni: disa njerëz nuk dëshirojnë të komunikojnë me personat me aftësi të kufizuara për shkak të frikës, 
mosnjohjes dhe stigmës. Disa thonë se u pengojnë lloje të caktuara të aftësisë së kufizuar. Duhet ta pranojmë 
diversitetin dhe të mësojmë të komunikojmë me njerëzit pa marrë parasysh prezencën ose mungesën e aftësisë së 
kufizuar. Punëtori shëndetësor mund të japë shërbim adekuat nëse i kupton nevojat, brengat dhe situatën e klientit. 
Që të mund t’u ndihmojmë, duhet t’i mësojmë disa shkathtësi ndër personale, të cilat janë specifike për punë me 
këta persona. Interaksioni realizohet me komunikim verbal, por edhe jo verbal. Për personat me dëmtim të plotë 
të dëgjuarit duhet të sigurohet interpretues në gjuhën e shenjave.  Për personin me aftësi të kufizuara intelektuale 
ose probleme në shëndetin mendor duhet të përdoret gjuhë e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, fjalë konkrete.

 › Përshtatni informatat sipas klientëve: kjo është e domosdoshme pasi që personat me lloje të ndryshme të aftësive të 
kufizuara kanë nevoja të ndryshme. Po ashtu, fazat e jetës në të cilën gjendet personi e përcakton llojin e informatave 
të cilat janë të përshtatshme për atë.

 › Shmanguni informata të tepërta: i japim për klientët që të mund të bëjnë zgjedhje të informuar. Nga ana tjetër, 
ngarkesa me informata nuk është mirë, pasi që bëhet e vështirë të mbahen mend ato që janë relevante, veçanërisht 
te personat me çrregullime intelektuale dhe/ose mendore. Jepni informata të rëndësishme në gjuhë që është e 
kuptueshme për klientin. Për disa lloje të aftësisë së kufizuar, ofruesit e shërbimeve duhet të jenë të vetëdijshëm 
se ndoshta do t’u duhet më shumë kohë. Prandaj duhet të jepen vetëm informata relevante.

 › Siguroni metodën për planifikim familjar të cilën klienti e dëshiron: shumica prej tyre vijnë me ide konkrete. Mos 
merrni vendime në vend tyre dhe mos e impononi mendimin tuaj mbi personat me aftësi të kufizuara. Megjithatë, 
duhet t’u jepni më shumë informata për mundësitë, me çka do t’u tregoni për përparësitë, mungesat dhe efektet 
e padëshiruara nga zgjedhja e tyre. Po ashtu, duhet të jeni të sigurt nëse zgjedhja është adekuate për personin, 
në varësi nga aftësia e kufizuar prezentë. Duhet me kujdes t’i sqarohet pacientes pse metoda ndoshta nuk është 
adekuate për atë, si dhe përfitimet dhe mangësitë e opsioneve tjera.

 › Ndihmojuni klientëve të kuptojnë dhe të mbajnë mend: ofruesi i shërbimeve duhet t’u tregojë shembuj prej 
metodave për planifikim të familjes, t’i inkurajojë dhe t’u lejojë t’i marrin në dorë që të mësohen si t’i përdorin. Kjo 
veçanërisht  është e rëndësishme për personat të cilët kanë dëmtim të plotë të shikimit. Ata duhet të ushtrojnë 
dhe të kuptojnë se si ta përdorin një metodë të caktuar. Me personat të cilët  e kanë humbur shikimin në fillim të 
jetës ose kanë lindur me dëmtim të plotë të shikimit, si dhe me personat me aftësi të kufizuara intelektuale mund 
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të ushtrohet mbi kukulla adekuate anatomike. Për personat me shikim të plotë të shikimit, informatat e shkruara 
duhet të jenë të kapshme në alfabetin e Brajit ose në formë të audios. Për personat me dëmtim të plotë të dëgjuarit 
nevojitet interpretim në gjuhën e shenjave. Duhet të jemi të sigurt se klientët i kuptojnë informatat.

Temat për këshillim lidhur me planifikimin familjar

Siç u përmend më sipër, këshillimi duhet të përshtatet ndaj individëve. Po ashtu, duhet të shfrytëzohen edhe të gjitha 
mënyrat tjera që të arrihet deri te personat me aftësi të kufizuara, si për shembull radio programet, materialet e shtypura 
në alfabetin e Brajit dhe font të madh (për personat me dëmtim të plotë të shikimit), programe televizive të plotësuara me 
gjuhën e shenjave (për personat me dëmtim të plotë të dëgjimit), informata të prezantuara në mënyrë që kuptohet lehtë, 
të cilat përmbajnë fotografi, video dhe gjuhë të thjeshtë (për personat me çrregullime intelektuale dhe/ose mendore 
dhe personat me arsimim të ulët), posterë me interpretim në gjuhën e shenjave.

 › Efektiviteti: duhet të tregohet shkalla e shtatzënisë së metodave në kushte të “përdorimit të zakonshëm” që të 
fitohet pasqyrë për atë se çfarë mund të presin, dhe “përdorimi ideal” që të dinë cili do të ishte efektiviteti më i 
madh. Ofruesi i shërbimit duhet ta mësojë klientin si ta shfrytëzojë metodën në mënyrë konsekuente dhe të drejt. 

 › Përparësitë dhe mangësitë: klientët duhet t’i dinë përparësitë dhe mangësitë e metodave të caktuara në varësi nga 
aftësia e tyre e kufizuar, për shembull, femrat pa sensacion abdominal ndoshta do të duhet ta shmangin spiralen, 
derisa spiralja mund të jetë adekuate për femrat me aftësi të kufizuara intelektuale për shkak të memories së keqe. 

 › Efektet e padëshiruara dhe komplikimet: klientët duhet t’i dinë efektet e padëshiruara lidhur me metoda të caktuara, 
që të mos frikësohen dhe ta braktisin ilaçin kur të paraqiten simptomat. Është e rëndësishme t’i dallojnë shenjat 
të cilat paraqesin rrezik dhe tregojnë se duhet të paraqiten te mjeku, prej atyre efekteve të padëshiruara të cilat 
janë vetëm të mërzitshme, por jo edhe të rrezikshme  ose do të humben me kalimin e kohës. Nëse metoda rrallë 
ka efekte të padëshiruara, kjo po ashtu duhet t’i kumtohet klientit në mënyrë të kuptueshme.

 › Përdorimi: duhet të jepen udhëzime të qarta, praktike për atë se të përdoret një metodë e caktuar. Për personat 
me shkathtësi të vogël manuale, duhet të shqyrtohen metoda alternative të përdorimit ose të përgatitet plan 
për atë se si të kërkohet ndihmë nga partneri. Klientët duhet të dinë çfarë të bëjnë nëse anashkalohet një dozë 
e tabletave, siç është përdorimi i metodës plotësuese kontraceptive që të shmanget shtatzënia. Klientëve me 
çrregullime intelektuale dhe/ose mendore ndoshta u nevojitet ndihmë rreth asaj se të përkujtohen që t’i marrin 
tabletat e tyre në bazë ditore.

 › Parandalimi i infektimeve seksualisht të transmetueshme (IST): Duhet t’u thuhet personave me aftësi të kufizuara, 
si edhe popullatës së përgjithshme, se prej mjetit kontraceptiv VETËM prezervativi mbron nga IST. Personat 
mjekësor mund t’u ndihmojnë klientëve që ta kuptojnë dhe ta vlerësojnë rrezikun prej IST, duke përfshirë edhe 
HIV. Klientëve mund t’u ofrohet skrining për IST. Për pengimin e shtatzënisë së padëshiruar dhe IST rekomandohet 
mbrojtje e dyfishtë. Kjo mund të shfrytëzohet si mundësi që të ofrohet parandalim, si dhe fillim të mjekimit, kujdes 
dhe mbështetje nëse janë HIV pozitiv.

 › Monitorimi: mund të ketë nevojë që të kthehen në ordinancë, që të fitojnë receta të reja ose shërbime të mëtejshme. 
Pavarësisht shkakut, aftësia e kufizuar mund të luajë rol të rëndësishëm në këto situata. Personat me aftësi të kufizuar 
shpeshherë nuk mund të shkojnë te mjeku. Prandaj caktimet e terminëve planifikohen paraprakisht, bëhet plan 
për mënyrat alternative të monitorimit. Personat me aftësi të kufizuara ndoshta do të duhet përmes telefonit ose 
me metoda tjera të përkujtohen për terminët e tyre të caktuar.

4. FAKTORËT TË CILËT NDIKOJNË MBI ZGJEDHJEN E METODAVE PËR PLANIFIKIM TË 
FAMILJES TE FEMRAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

 › Aftësia e kufizuar mund të ndikojë mbi pranimin, sigurinë dhe mënyrën adekuate të metodave të caktuar

 › Aftësia e kufizuar intelektuale mund të ndikojë mbi mundësinë për sigurimin e pëlqimit të informuar për 
kontracepsionin

 › Disa ilaçe hynë në interaksion me metodat hormonale të kontracepsionit

 › Gjendja shëndetësore e femrave. Për shembull, te femrat me probleme cirkulare ose me hipertension nuk do t’u 
shkruhen tableta kontraceptive
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◊ Progestin-vetëm/Mini pilula*

Përmban një substancë: progesteron.

Nuk përmbajnë estrogjen, 
kështu që efektet e 
padëshiruara të cilat kanë 
të  bëjnë me veprimin e 
estrogjenit janë eliminuar. 
Nevojitet vetëm pak shkallë 
e koordinimit manual.

Nuk janë aq efikase si KKO. Disa femra kanë cikle të 
çrregullta. Duhet të merren rregullisht pothuaj në të 
njëjtën orë çdo ditë. 

◊ Depo medroksiprogesteron 
acetat (DMRA)*

Në formë të injeksionit. Nevojiten 
injeksione të rregullta në çdo 12 javë.

Shumë efikas, nuk  masa 
plotësuese kontraceptive të 
kujdesit. Është e dobishme 
nëse pacientja ka harresë 
pse nuk është e volitshme 
për spiralë.

Në fillim të gjakderdhjeve të çrregullta, e më vonë 
mungesë të gjakderdhjes menstruale. Kjo mund 
të jetë e dobishme për femrat me shkallë të ulët 
të koordinimit manual. Mund të ketë efekte të 
padëshiruara siç është rritja e peshës trupore dhe 
humbja e dendësisë kockore. Kthimi i fertilitetit mund 
të zgjatë rreth 6-10 muaj. 

◊ Prezervativi mashkullor

Të prodhuar prej gomës së hollë dhe 
të vendosur në penis në ereksion para 
penetrimit. Vepron si barrierë duke 
e penguar spermën të arrijë deri te 
qeliza vezë. Penisi duhet të tërhiqet 
prej vagjinës menjëherë pas ejakulimit 
pasi që ai pastaj zvogëlohet dhe kur 
prezervativi mund të rrëshqasë.

Shumë efikas kur përdoret 
drejt dhe në mënyrë 
konsistente. Gjenden 
lehtë në barnatore dhe 
shitore tjera. Nuk ka 
efekte të padëshiruara 
ose interaksion me ilaçe. 
Mbrojtje nga infektimet 
seksualisht të trans-
metueshme.

Nevojitet koordinim manual prej njërit ose partnerit 
tjetër që të vendoset. Përdorimi varet edhe nga shkalla 
e inteligjencës dhe motivimit. Nëse prezervativi griset 
ose rrëshqet, duhet të merret urgjentisht tabletë për 
kontracepsion (Norlevo).

◊ Prezervativi femëror*

Të prodhuar prej gomës së shollë, 
vendoset në vagjinë që ta mbulojë 
qafën e mitrës para seksit. E pengon 
spermën të arrijë deri te qeliza vezë. 
Duhet të hiqet menjëherë pasi që 
penisi të dale pas ejakulimit.

Shumë efikas kur përdoret 
në mënyrë të drejt dhe 
konsistente. Gjendet 
lehtë në barnatore dhe 
shitoret tjera. Nuk ka 
efekte të padëshiruara ose 
interaksion me ilaçe.

Nevojitet koordinim manual prej njërit ose partnerit 
tjetër që të vendoset. Përdorimi varet edhe nga shkalla 
e inteligjencës dhe motivimit.

Femrat me aftësi të kufizuara fizike

Metodat Përparësitë Tjetër

◊ Kontraceptivë të kombinuar oral 
(KKO)

Jepen me recetë prej cilitdo mjek, 
por për momentin nuk janë mbuluar 
nga Fondi për shëndetësi. Duhet të 
jepet tipi më adekuat për pacienten 
konkrete. Përmbajnë estrogjen dhe 
progesteron, tabletat e reja kanë më 
pak hormone, por janë po aq efikase si 
të vjetrat nëse merren si duhet.

Shumë efikas kur përdoren 
drejt. Nevojitet vetëm 
shkallë e vogël e koordinimit 
manual. E rregullojnë edhe 
gjakderdhjen dhe dhimbjet 
menstruale. 

Duhet të merren rregullisht përafërsisht në orën e 
njëjtë çdo ditë. Mos merren në kombinim me ilaçe 
tjera, për shembull, ilaçet të cilat përdoren për kontroll 
të epilepsisë. Duhet të merret anamnezë detajore 
për ilaçet të cilat merren, të dhënat e fituara do të 
varen nga shkalla e inteligjencës dhe motivimit. 
Ekziston rrezik i rritur për trombozë [6] te femrat 
fizikisht jo aktive, siç janë shfrytëzuesit e karrocave 
invalidore. Në të ardhmen, nëse janë të kapshme në 
RM, duhet të merren parasysh tabletat progesterone 
dhe injeksionet (DMRA).
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◊ Spiralja

Pajisje e vogël, zakonisht prej 
plastmase dhe bakri, e cila vendoset 
në mitër nga ana e mjekut (te ne 
gjinekologu). Duhet të kontrollohet 
periodikisht dhe të zëvendësohet në 
çdo 3-5 vjet.

Pasi që të vendoset, nuk 
nevojiten masa plotësuese 
për kontracepsion.

Mund të shkaktojë ndjenjë të pakëndshme 
abdominale dhe menstruacione të bollshme (nëse 
femra ka nevojë për ndihmë gjatë daljes në tualet kjo 
mund të paraqesë problem). Nuk rekomandohet për 
femrat me terapi antikoagulante [7]. Duhet të kihet 
mjaft kujdes nëse femra ka sensacion abdominal, të 
kontrollohet nëse spiralja gjendet akoma në vendin e 
vet dhe të kërkohen shenja të infektimit të legenit ose 
shtatzëni ektopike. Vendosja e spirales mund të jetë e 
vështirë te femrat që kanë paralizë cerebrale, skliozë 
dhe multipleks sklerozë për shkak të kontraktimeve 
të muskujve të caktuar mbi gju. Spiralet e 
rritin gjakderdhjen menstruale që mund të sjellë deri 
te anemia e cila rezulton me probleme respiratorë 
te femrat me artrit polio dhe reumatid. Mirëmbajtja 
e higjienës menstruale te femrat me koordinim të 
zvogëluar është vështirësuar.

Femrat me aftësi të kufizuara intelektuale dhe/ose mendore

 › Disa femra me aftësi të kufizuara intelektuale dhe/ose mendore mund të përdorin metoda për të 
cilat nevojitet memorie, siç është marrja e përditshme e KKO. Megjithatë, kur aftësia që të mbahet mend është 
shumë e komprometuar, metodat shumëvjeçare siç janë spiralja dhe DMRA janë më adekuate.

 › Disa prej femrave me aftësi të kufizuara intelektuale dhe/ose mendore kanë nivel të lartë të funksionimit intelektual; 
mund të bëjnë zgjedhje të informuar dhe me përgjegjësi mund t’i përdorin të gjitha metodat. Prandaj, me rendësi 
të madhe është që të miratohet qasja individuale për të gjitha femrat me aftësi të kufizuar intelektuale [8], e jo 
menjëherë të shkohet me metodat të cilat kërkojnë më pak ose kurrfarë kuptimi dhe përfshirje të shfrytëzuesve.

 › Te femrat me aftësi të kufizuara intelektuale dhe/ose mendore të cilat njëkohësisht kanë edhe epilepsi duhet 
të shmangen metodat hormonale. Antiepileptikët (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital) mund ta zvogëlojnë 
kontracepsionin e kontraceptivëve hormonal në gjak, që i bënë joefikas. Nuk ka të dhëna se këto ilaçe ndikojnë në 
depo injeksionet progesterone. Gjithmonë duhet të merret anamnezë detajore lidhur me terapinë medikamentoze e 
cila pranohet.

 › Norplant shkakton gjakderdhje të çrregullta dhe mund të jetë tip problematik i kontracepsionit për personat të 
cilët kanë vështirësi në ruajtjen e higjienës gjatë menstruacionit.

 › Personat me aftësi të kufizuara intelektuale dhe/ose mendore mund të kenë vështirësi gjatë përdorimit 
të metodave të bazuara në ditët e frytshme.

Rrethanat tjera

 › Femrat me aftësi të kufizuara të cilat pranojnë terapi antiretrivisurale (ARV) me nevirapin, ritonavir dhe nelfinavir 
nuk duhet të përdorin KKO, pasi që ARV ilaçet e zvogëlojnë efikasitetin e tyre.

 › Nga ana tjetër, disa ARV, si fosamprenavir, amprenavir, atazanavir, efaviernz, e rritin nivelin e KKO qarkulluese. Që 
të shmangen efektet e padëshiruara, duhet të shfrytëzohen metodat kontraceptive ose të zvogëlohet doza e KKO.

 › Tuberkulostatikët (rifampicin) e zvogëlojnë efikasitetin e kontraceptivëve hormonal, kështu që te femrat të cilat 
e pranojnë duhet të jenë të kujdesshme dhe KKO duhet sipas mundësisë që të kombinohen me metodë tjetër (si 
prezervativi).

Metodat e përhershme

 › Femrat me aftësi të kufizuara nuk duhet të detyrohen të sterilizohen pa iu dhënë mundësia për zgjedhje të 
informuar.

 › Duhet të ekzistojë dëshmi se femrat e tilla e kuptojnë implikimin dhe se bëjnë zgjedhje të informuar.

 › Shpesh herë llogaritet se femrat e tilla që kursehen nga lindja dhe kujdesi ndaj fëmijëve është e arsyeshme dhe 
bëhet në interes të tyre, që në shumicën e rasteve nuk është e saktë.
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Rezyme

Planifikimi i familjes është një nga komponentët e SHSR. Çdo krijesë njerëzore pa marrë parasysh aftësinë e kufizuar 
ka të drejtë për planifikim të familjes. Femrat me aftësi të kufizuar duhet të kenë qasje deri te shërbimet për planifikim 
të familjes, po ashtu si edhe çdo femër tjetër. Ata duhet t’i përdorin shumicën e metodave për planifikim të familjes. 
Megjithatë, ofruesit e shërbimeve duhet t’i marrin parasysh nevojat specifike individuale kur punojnë me disa femra 
me aftësi të kufizuar.

[1] Spermicidët janë substanca që i vrasin spermatozoidet të vendosur thellë në vagjinë, në afërsi të hyrjes së mitrës para seksit. 
Ata mund të jenë tableta shkumë, zhele dhe krem. Ata mund të përdoren vetë ose me prezervativ ose diafragmë.

[2] amenorea laktacione e është metodë për planifikimin me kohë të familjes në bazë të efektit natyror të dhënies gji që ta 
pengojë shtatzëninë.

[3] Ligatura tabule është prerja ose lidhja e gypave të cilat i përçojnë vezë në mitër, kështu që veza dhe sperma nuk bashkohen 
dhe shtatzënia nuk mund të paraqitet.

[4] Histerektomia është heqja e plotë e mitrës.

[5] Vazektomia është prerja ose lidhja e gypave të cilat e përçojnë spermën në penis, kështu që sperma nuk arrin te veza dhe 
nuk mund të paraqitet shtatzënia.

[6] Tromboza është ngurtësimi vdekjeprurës i gjakut që i bllokon enët e gjakut/gypat të cilat e përçojnë gjakun në pjesë të 
ndryshme të trupit.

[7] Antikoagolantët janë ilaçe të cilët e pengojnë ngurtësimin e gjakut ose e zvogëlojnë gjakun.

[8] Qasja e fokusuar te personaliteti është metodë për sigurimin e shërbimeve në mënyrë e cila është specifike për nevojat e 
personit dhe nuk përdoret një metodë/qasje për secilin.
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BARRIERAT

Barrierat lidhur me shtatzëninë, lindjen dhe rastet postnatale te femrat janë aftësi të kufizuara sensore (shikimi 
dhe të dëgjuarit)

Qasja

• Vështirësi lidhur me orientimin në objektet për mbrojtje shëndetësore

• Vështirësi në gjetjen e karriges në dhomën e pritjes

• Vështirësi të kuptohet se kur duhet të shkohet në dhomat për ekzaminim

• Vendosja

• Mungesë në komunikim dhe edukimi shëndetësor, për shembull, mungesë e shenjave dhe interpretimet taktile 
gjuhësore, mungesë e informatave në alfabetin e Brajit

Pranimi

• Qëndrime negative të disa punëtorëve shëndetësor

• Mosnjohja e nevojave dhe të drejtave të femrave me dëmtime sensore

Arritshmëria

• Papunësia, të ardhura të ulëta

• Shpenzime për angazhimin e personave për mbështetje, për shembull, shpenzimet për përkthyes në gjuhën e 
shenjave, shpenzime për angazhimin e ciceronit etj.

Ballafaqimi me barrierat te personat me aftësi të kufizuara sensore (personat me shikim të dëmtuar dhe të 
dëgjuarit të dëmtuar)

Qasja

• Qasja e shenjave dhe interpretimet taktile gjuhësore, Alfabeti i Brajit, shenjat audio-vizuale, prezantimi dhe 
informatat në formate dhe gjuhë të pranueshme

• Vendosja

• Kohë më e gjatë për konsultim shëndetësor

Pranimi

• Trajnimi i punëtorëve shëndetësor për personat me aftësi të kufizuar, për shembull: përdorimi i gjuhës themelore 
të shenjave, të folurit të drejt për lexues nga buzët

• Përfshirja e femrave me aftësi të kufizuara në trajnimet e punëtorëve shëndetësor për rritjen e vetëdijes për këtë 
kategori të personave

• Njohja se leximi nga buzët është shkathtësi dhe se jo secili i cili ka të dëgjuarit të plotë të dëmtuar mund ose duhet 
të lexojë nga buzët

• Formimi i grupeve për mbështetje, duke përfshirë edhe vullnetarët e edukuar të cilët dinë ta përdorin gjuhën e 
shenjave

PJESA E 
T R E T Ë
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Barrierat lidhur me shtatzëninë, lindja dhe shërbimet postnatale te femrat me aftësi të kufizuara intelektuale 
dhe/ose çrregullime mendore

Qasja

• Mungesë e punëtorëve social - mbështetës për qasje deri te shërbimet

• Mungesë e aftësive për sqarimin e simptomave të tyre

• Anashkalimi i shëndetit seksual te femrat të cilat janë të sterilizuara

• Mungesë e komunikimit në formatet e kapshme, për shembull, informata lehtë të kuptueshme

• Vështirësi që të fitohen shërbime adekuate shëndetësore për shkak të mungesës së qasjes ndërdisiplinore ndaj 
shëndetit të nënës dhe mendor (gjinekolog/psikiatër)

• Statusi mendor mund të kontribuojë për mungesë të motivimit për vizitë të institucionit shëndetësor

• Rrallë herë, femrat me çrregullime mendore mund ta mohojnë - të mos e pranojnë shtatzëninë

• Sëmundja e pazbuluar mendore gjatë shtatzënisë dhe sëmundjes postnatale

• Mungesa e njohjes së shërbimeve të kapshme nga ana e grave shtatzënë

• Skrining joadekuat për çka anashkalohen diagnoza të caktuara

Pranimi

• Frikë nga pamundësia që të fitohen shërbime pa prezencë të personave për mbështetje

• Frikë nga humbja e kujdestarisë mbi fëmijët

• Qëndrimet diskriminuese prej punëtorëve shëndetësor

• Frikë nga stigmatizimi nga ana e familjes dhe ofruesve të shërbimeve

• Shmangia e ilaçeve të cilat negativisht mund të ndikojnë mbi shëndetin e foshnjave

• Shmangia e ilaçeve të cilat mund ta çrregullojnë aftësinë për kujdesin ndaj foshnjave

Arritshmëria

• Mungesa e arsimit dhe informatave për shëndet seksual dhe riprodhues

• Problemet gjinekologjike të cilat dalin nga abuzimi seksual i kryer mbi personat nga personat me aftësi të kufizuara 
janë financiarisht të varura

• Mbrojtje e madhe nga prindërit dhe kujdestarët që mund të shpie deri te sterilizimi i detyruar

• Papunësia ose pamundësia që një kohë të gjatë të mbeten në punë

• Mungesë e të hollave për transport

• Të ardhura të ulëta që të kujdesen fëmijët

Ballafaqimi me barrierat te femrat me aftësi të kufizuara dhe/ose çrregullime mendore

Qasja

• Edukimi i femrave për shërbimet e kapshme

• Më pak ilaçe, por theks më i madh t’i jepet psikoterapisë

• Sigurimi i ekipit perinatal multi-disiplinor

• Sigurimi i departamenteve psikiatrike për nënën dhe foshnjën
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Pranimi

• Ngritja e vetëdijes te punëtorët shëndetësor, familjet dhe bashkësinë për zgjidhjen e stigmatizimit të femrave me 
çrregullime mendore

• Ndërtimi i partneriteteve mes punëtorëve shëndetësor dhe shfrytëzuesve të shërbimeve për nxitjen e respektit 
dhe dinjitetit

Arritshmëria

• Fuqizimi financiar i femrave

• Sigurimi i sistemeve për mbështetje për kujdesin e fëmijëve

• Nxitja e grupeve të formuara për mbështetje sociale për femrat me aftësi të kufizuara intelektuale

Aftësia e kufizuar fizike dhe shtatzënia dhe lindja

 › Disa femra me aftësi të kufizuar fizike mund të marrin ilaçe të cilat kanë efekte mbi shtatzëninë, për shembull, 
femrat të cilat pranojnë diazepam, femrat me artrit reumatoid të cilat pranojnë metotreksat. Prandaj në fillim të 
shtatzënisë duhet të merret anamnezë e hollësishme.

 › Femrat me aftësi të kufizuara fizike mund të kenë nivele të ndryshme të ndjeshmërisë, për shembull, femrat me 
lëndime në boshtin kurrizor mund të kenë sensacion të ruajtur në disa pjesë të trupit.

 › Lodhja shpesh është karakteristikë për shtatzëninë. Te femrat me aftësi të kufizuara fizike punëtorët shëndetësor 
duhet të sigurohet se lodhja është vetëm për shkak të shtatzënisë, e jo për shkak të keqësimit të dëmtimit themelor. 
Personat me multipleks sklerozë më lehtë lodhen. Lodhja më intensive te gratë shtatzënë me multipleks sklerozë 
mund të jetë për shkak të asaj se dëmtimi themelor keqësohet.

 › Gratë shtatzëna me aftësi të kufizuara fizike të cilat kanë skoliozë mund të kenë nevojë për konsultim paraprak me 
anesteziolog, veçanërisht nëse shqyrtohet prerja cezariane me anestezi spinale si opsion për lindje. Caktimi i vendit 
të aplikimit të anestezisë më shpesh bëhet me ndihmën e prekjes. Në këto raste më mirë është që intervenimi të 
bëhet nën kontrollin e ultra zërit.

 › Endemitë janë paraqitje normale gjatë shtatzënisë për shkak të volumit të rritur të gjakut. Megjithatë, lëvizshmëria 
e kufizuar mund të ndërlidhet edhe me trombozën bilaterale të thellë venoze*** e cila mund të shkaktojë ënjtje 
në të dy këmbët. Kjo nuk duhet të përzihet me endemitë normale lidhur me shtatzëninë.

 › Mungesa e ushtrimeve dhe aktivitetit fizik mund të rezultojë me peshë trupore të rritur te femrat të cilat përdorin 
karroca, e kjo mund të ketë implikime në shtatzëni.

 › Dhimbjet në shpinë fillojnë më herët te gratë shtatzëna me aftësi të kufizuara fizike në krahasim me gratë të cilat 
nuk kanë aftësi të kufizuar trupore. Ulëset në karrocën invalidore mund të modifikohen që të rritet komoditeti, ose 
mund të stërviten me fizioterapeut që të rritet fuqia e muskujve abdominal.

 › Personeli mjekësor dhe ofruesit tjerë të shërbimeve te këto femra gjithmonë duhet të pyeten se si çrregullimet 
ndikojnë mbi femrat me aftësi të kufizuara dhe si mund t’u ndihmohet.

 › Ofruesit e shërbimeve duhet të sigurojnë krevate/karrige gjinekologjike me lartësi adekuate për pacientët të cilët 
shfrytëzojnë karroca. Krevatet të cilët janë shumë më të larta ose më të ulëta nga ulësja e karrocave janë joadekuate 
për transferim, bile edhe te personat me aftësi të kufizuara fizike të cilat nuk janë shtatzënë.

Gratë shtatzënë me spinë bifidë

 › Si rezultat i infektimeve të traktit urinar mund të vijë deri te dëmtimi i veshkave, që është e shpeshtë te personat 
me spinë bifidë edhe gjatë shtatzënisë. Mundësia për dëmtim renal është më i madh te gratë shtatzëna me spinë 
bifidë. Zbrazja e plotë e fshikëzës së urinës dhe zorrës së trashë është më e vështirë te spina bifida. Kjo rezulton me 
prezencë të rest urinës në fshikëzën e urinës, që është parakusht për infektime më të gjata dhe rekurente urinare. 

 › Gjatë kontrollit të femrave ,e spina bifida duhet të caktohet funksioni i veshkave. Te ato mundësia për zhvillim të 
hipertension dhe gestoza është rritur për shkak të problemeve me veshkat.

25

DORACAK PËR SENSIBILIZIMIN E PUNËTORËVE SHËNDETËSOR (MJEKËT FAMILJAR) PËR SHËNDETIN SEKSUAL RIPRODHUES TË PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



 › Këto femra kanë alergji më të shpeshta të lateksit. Gjatë kontrollit gjinekologjik duhet të shmangen dorëzat të cilat 
përmbajnë lateks. Femrat me aftësi të kufizuara për shkak të spina bifida duhet të këshillohen të mos përdorin 
prezervativë të cilët përmbajnë lateks.

 › Këto gra shtatzëna mund të kenë vështirësi më intensive në frymëmarrje për shkak të skoliozës, dobësi në 
muskujt e stomakut ose kraharor, presion të rritur në fryt. Aftësia e kufizuar nga spina bifida mund të shkaktojë 
zë të ndryshuar dhe të dobët, pneumoni, vështirësi gjatë gëlltitjes, vështirësi gjatë shqiptimit, probleme me sytë.

 › Gjatë shtatzënisë te femrat me spina bifida mund të keqësohet mobliteti që mund të jetë i përkohshëm, por edhe 
me karakter të përhershëm.

 › Mungesa e hapësirës së mjaftueshme për lindjen e foshnjës mund indicojë përfundimin e shtatzënisë me prerje 
cezariane.

Gratë shtatzënë me lëndime të palcës kurrizore

 › Te këto femra shkak paraqet shpeshtia e madhe e UTIs.

 › Ekzistojnë gjasa të mëdha për formimin e plagëve dekubitale për shkak të peshës së rritur trupore dhe si rezultat 
i vështirësive me mobilitetin.

 › Disrefleksi autonom ose hiperrefleksioni DRA/HRA është komplikimi më serioz akusherik te femrat me lëndime 
të palcës kurrizore. Është e shpeshtë gjatë lëndimeve të boshtit kurrizor në nivel të unazës torakale të gjashtë dhe 
më lartë, dhe paraqet problem si përgjigje i irritimeve, duke përfshirë të gjitha stimulet të cilat do të shkaktojnë 
dhimbje ose gjendje e pakëndshme te personat me palcë kurrizore të pandërprerë, për shembull dhimbje të, lindjes, 
ndjenjë e fshikëzës së urinës së plotë, traumë, zbrazja e zorrëve. Shtatzënia është e lidhur me shumë stimuj të 
irrituar. Simptomat e ADR përfshijnë neveri, dhimbje koke, djersitje dhe hipertension. Kjo do të mund të rezultonte 
me rezultat fatal nëse nuk njihet dhe nuk mënjanohen irritimet që e shkaktojnë. Çdo femër duhet të edukohet t’i 
identifikojë simptomat specifike lidhur me DRA/HRA.

 › Vështirësi në mbajtjen e regjimit të zbrazjes së zorrës së trashë për shkak të obstinimit të rritur dhe DRA/HRA.

 › Ofruesit e shërbimeve - personeli mjekësor duhet të dijë si ta dallojë DRA/HRA dhe preeklamsi dhe si të pengohet 
dhe të trajtohet.

 › Të dy DRA/HRA shkaktojnë rritje të presionit të gjakut; DRA/HRA humben pasi që të mënjanohet burimi i irritimit.

 › Shumica e femrave me lëndim të boshtit kurrizor mund t’i ndjenjë kontraktimet e tyre gjatë lindjes në formë të 
dhimbjes së kurrizit dhe spasticitetit të rritur/kontraktime të dukshme muskulore.

 › Gratë shtatzëna me lëndime të boshtit (t-6 dhe më lartë) mund të kenë nevojë për anestezion spinal (epidural) që 
të pengohet ose zvogëlohet DRA/HRA gjatë lindjes.

Disrefleksioni autonom/hiperrefleksioni autonom është i papritur, rritja e rrezikshme e presionit të gjakut i përcjellë me 
dhimbje koke dhe djersitje e vështirësuar. Kjo është mënyra në të cilën trupat e personave me lëndime të larta të palcës 
kurrizore (T6 dhe më lartë) reagojnë ndaj gjërave që nuk mund t’i ndjejnë, për shembull, dhimbja.

Gratë shtatzëna me paralizë cerebrale

 › Shumica e grave me paralizë cerebrale kanë shtatzëni të cilat kalojnë pa vështirësi. Megjithatë, është e mundur që 
spazmat të keqësohen ose të përmirësohen gjatë shtatzënisë.

 › Kontrolli gjinekologjik mund të jetë i vështirësuar, veçanërisht te gratë të cilat nuk mund t’i lëvizin këmbët për shkak 
të ngërçeve. Gruaja dhe ofruesi i shërbimeve duhet të vendosin se cila pozitë është më komfore për pacienten.

 › Për lindjen vagjinale, pacientja dhe ofruesi i shërbimeve duhet të ushtrojnë pozita të ndryshme për lindje, për 
shembull, me shtrirjen anësh.

 › Gruaja me aftësi të kufizuara dhe personeli mjekësor paraprakisht duhet të vendosin për lindjen.

 › Ndonjëherë prerja cezariane mund të jetë zgjidhje e mirë, veçanërisht te gratë të cilat kanë spazma të 
pavolitshme.
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Gratë shtatzëna me çrregullime intelektuale dhe/ose mendore

Pasi që shumica e ilaçeve për çrregullime mendore janë të dëmshme për fetusin, ofruesit e shërbimeve duhet të kenë 
kujdes ndaj përdorimit të ilaçeve të cilat gruaja me aftësi të kufizuara i pranon për shkak të sëmundjes themelore. Gruaja 
me çrregullime intelektuale dhe/ose mendore mund të frikësohen nga kontrolli fizik. Anëtarët e ekipit mjekësor duhet 
të ndajnë kohë që ta sqarojnë procedurën e gjuhës së thjeshtë me fotografi. Nëse është e nevojshme, mund t’i lejohet 
personit për mbështetje të jetë me gruan gjatë kontrollit fizik. Nëse nevojitet pëlqim për realizimin e një procedure 
të caktuar, kujdestari duhet të japë pëlqim në emër të gruas vetëm kur nuk kanë pasur sukses përpjekjet e personave 
profesional.

Gratë shtatzëna me aftësi të kufizuara sensore (gratë me të dëgjuarit dhe shikim të dëmtuar)

 › Punëtorët shëndetësor duhet ta sqarojnë çdo fazë gjatë shtatzënisë dhe lindjes në formate të kapshme, për 
shembull, gjuha e shenjave, gjuha taktile etj.

 › Nëse punëtorët shëndetësor nuk mund ta përdorin ndonjë prej këtyre metodave të komunikimit, personat për 
mbështetje, i cili e kupton dhe mund ta lehtësojë komunikimin mes pacientes dhe ofruesit të shërbimeve duhet 
të jetë e kapshme gjatë kontrolleve në shtatzëni dhe gjatë lindjes.

Rezyme

Femrat me aftësi të kufizuara kanë barriera edhe për qasje deri te shërbimet e nevojshme gjatë shtatzënisë dhe lindjes. 
Hap i parë drejt eliminimit të këtij problemi është identifikimi dhe mënjanimi i këtyre barrierave. Të gjitha gratë, duke 
përfshirë edhe ato me aftësi të kufizuara, mund të kenë komplikime gjatë shtatzënisë, lindjes dhe periudhës postpartale.  
Megjithatë, komplikime të caktuara të cilat janë specifike për femrat me aftësi të kufizuara mund të menaxhohen drejt 
nëse ka njohuri për lloje të ndryshme të aftësisë së kufizuar dhe raportit të tyre me shtatzëninë. Prandaj, femrave me 
aftësi të kufizuara duhet t’u lejohet të jenë partnerë me ofruesit e shërbimeve lidhur me këto çështje.
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PROPOZIM PËR PUNËTORI NJËDITORE PËR SENSITIM TË MJEKËVE FAMILJAR 

Agjenda

08.45 - 09.00 

09.15 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.30

10.30 - 11.15

11.15 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 15.45

15.45 - 16.00

 › Regjistrimi i pjesëmarrësve

 › Hyrje dhe prezantimi

 › Kuisi hyrës

 › SHSR terminologjia

 › Seksualiteti, shëndeti seksual, shëndeti riprodhues te personat me aftësi të kufizuar

 › Mitet për seksualitetin dhe shëndetin seksual dhe riprodhues te personat me aftësi të 
kufizuar - punë në grupe

 › Pauzë për kafe

 › Udhëkryqi mes seksualitetit dhe aftësisë së kufizuar - prezantim

 › Barrierat për realizimin e të drejtave seksuale -  prezantim interaktiv

 › Shërbimet shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar - prezantim interaktiv 
(diskutim)

 › Drekë

 › Metodat e kontracepsionit

 › Planifikimi i familjes te personat me aftësi të kufizuar - prezantim dhe diskutim

 › Kuisi përmbyllës 10 Pyetje

 › Evaluimi dhe përfundimi i punëtorisë

KOHËZGJATJA AKTIVITETET
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SHTOJCAT





SHTOJCAT

SHTOJCA 1 - PUNË NË GRUPE

QËLLIMET

Të jetë i vetëdijshëm për mitet për seksin dhe seksualitetin të cilat i krijojnë 
bazat e sjelljes dhe veprimit tonë.

Njoftimi me mitet të cilat ekzistojnë për personat me aftësi të kufizuar.

 › Listë me informata për mitet

 › Flipçart dhe markerë

 › 30 minuta

 › Njoftim i shkurtër me atë se çka nënkuptojmë me mite dhe pse është e 
rëndësishme që të jesh i vetëdijshëm për ndikimin e tyre

 › Ndani pjesëmarrësit në grupe të vogla. Lexoni mitet prej listës dhe në suaza 
të grupeve të vogla diskutoni sipas listës së miteve (më poshtë) dhe pyetjet: 

• Çfarë vijon zakonisht dhe në mënyrë natyrale me seksualitetin?

• A është seksualiteti natyror për secilin?

• Kujt i nevojitet ndihmë ose mbështetje?

• Si mund t’i mbështetni personat me aftësi të kufizuar?

• Nëse nuk ekziston çfarëdo edukimi ose komunikimi për seksualitetin me 
personat me aftësi të kufizuar, si i mësojmë jo formalisht për temën (përmes 
procedurave tona, sjelljet, mesazhe joformale etj.)?

 › Lejoni çdo pjesëmarrës të mendojë a ka mite me të cilat ka vështirësi pasi që 
nuk besojnë se janë të pavërteta

 › Shumica kanë vështirësi me mitin se “seksualiteti është proces natyror”

 › Lejoni të shprehin kontra argumente pse ky nuk është mit (komplet)

MATERIALET E 
NEVOJSHME

METODOLOGJIA

KOHËZGJATJA

Mitet për seksualitetin dhe personat me aftësi të kufizuar
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Lista e miteve 

Mitet janë ide të pasakta të cilat janë të shpërndara gjerë dhe zakonisht të pranuara si të vërteta. Mitet ndikojnë në 
vështrimin tonë ndaj lidhjeve dhe seksualitetin dhe si ne ballafaqohemi me ato.

Për seksualitetin
 › Të gjithë njerëzit janë qenie seksuale, seksualiteti është pjesë integrale e çdo 

personaliteti

Për lidhjetе  › Personat me aftësi të kufizuar nuk mund të realizojnë lidhje

Për edukimin seksual  › Edukimi seksual është hapja e kutisë së Pandorës

Për aftësinë e kufizuar  › Aftësia e kufizuar e bën dikë aseksual.

Cili mit ju duket i saktë? Jepni argumente që ta zbuloni mitin.
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a. Fizik
b. Biologjik dhe psikologjik
c. Social
ç. Të lartpërmendurit

а. Ata janë aseksual, dhe/ose hiperseksual
b. Ata janë aseksual
c. Më shpesh për ata nuk ka mite lidhur me seksualitetin
ç. Ata janë hiperseksual

а. Ekziston rrezik i madh për frytin
b. Aftësia e kufizuar ndikon rrallë mbi fertilitetin
c. Femrat me aftësi të kufizuar kanë gjasa tre herë më të mëdha për zvogëlimin e fertilitetit
ç. Te femrat me aftësi të kufizuara më shpesh fryti është me peshë të zvogëluar

а. Komisioni i përbërë prej personelit mjekësor profesional të vendos lidhur me shtatzëninë e tyre dhe lindjen
b. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe Ç
c. Vetëm personat profesional duhet të sjellin vendime për lindjen e tyre
ç. Të jenë partnerë me ofruesit e shërbimeve lidhur me këto çështje

а. Qasje e vështirë, ose institucione të pakapshme shëndetësore
b. Mungesa e ekspertizës për punëtorët shëndetësor nga fusha e aftësisë së kufizuar trupore
c. Vetëm qasja fizike është barrierë
ç. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe B
d. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe C

а. E drejtë themelore e të gjithëve është lirisht të vendosin për familjet e tyre
b. Personat me aftësi të kufizuara vendimin për shtatzëni duhet ta marrin në bashkëpunim me personelin

а. Nuk ka ngarkime plotësuese lidhur me lindjen
b. Shumica e femrave i ndjejnë kontraktimet si dhimbje në shpinë dhe spasticitetit të rritur/kontraktime të

Kuis - Punëtoria për SHSR dhe personat me aftësi të kufizuar

Vetëm një përgjigje është e saktë. Rrethimi i 2 ose më shumë opsioneve të dhëna do ta marrim si përgjigje të pasaktë.

dukshme muskulore

shëndetësor

7.  Konferenca ndërkombëtare për popullatën dhe programin zhvillimor thotë:

6.  Lidhur me SHSR te personat me aftësi të kufizuara barriera paraqet:

5.  Te shtatzënat me lëndime të palcës kurrizore:

4.  Femrave me aftësi të kufizuara duhet:

3.  Lidhur me aftësinë e kufizuar dhe fertilitetin (pjellshmërinë):

2.  Miti më i shpeshtë lidhur me personat me aftësi të kufizuar është:

1.  Aftësia e kufizuar dhe seksualiteti më mirë mund të sqarohen përmes faktorëve të cilët ndikojnë mbi ato, si:

SHTOJCA 2

c. Duhet të lindin me prerje cezariane
ç. Të gjitha përgjigjet janë të sakta

c. Personat me aftësi të kufizuara vendimin për shtatzëni duhet ta marrin në marrëveshje me prindin/
kujdestarin

ç. Vendimi për shtatzëninë varet nga shkalla e aftësisë së kufizuar
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а. Shumë femra me aftësi të kufizuar janë lëndë e abuzimit/dhunës seksuale
b. Të gjithë personat kanë të drejta të njëjta për kontracepsionit
c. Të sakta janë përgjigjet A dhe B
ç. Nuk ka dëshmi për nevojë nga planifikimi te personat me aftësi të kufizuar

а. Meshkujt me aftësi të kufizuar nuk kanë barriera lidhur me SHSR
b. Arsimimi për SHSR te meshkujt zakonisht vjen rastësisht
c. Lidhur me dhunën seksuale meshkujt me aftësi të kufizuara janë më shumë të rrezikuar se sa meshkujt të

а. Papunësia, të ardhurat e ulëta, varfëria
b. Abuzimi seksual
c. Mungesa e arsimimit dhe informatat për SHSR
ç. Të gjitha përgjigjet janë të sakta

10.  Te meshkujt me aftësi të kufizuar intelektuale barriera për shtatzëni dhe lindje paraqet:

cilët nuk kanë aftës të kufizuar

9.  Lidhur me SHSR - për meshkujt me aftës të kufizuar vlen:

8.  Te personat me aftësi të kufizuar ekziston nevoja nga planifikimi i familjes sepse:

ç. Të sakta janë përgjigjet B dhe C



Përgjigjet e sakta për kuisin

SHTOJCA 3
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a. Fizik
b. Biologjik dhe psikologjik
c. Social
ç. Të lartpërmendurit

а. Ata janë aseksual, dhe/ose hiperseksual
b. Ata janë aseksual
c. Më shpesh për ata nuk ka mite lidhur me seksualitetin
ç. Ata janë hiperseksual

а. Ekziston rrezik i madh për frytin
b. Aftësia e kufizuar ndikon rrallë mbi fertilitetin
c. Femrat me aftësi të kufizuar kanë gjasa tre herë më të mëdha për zvogëlimin e fertilitetit
ç. Te femrat me aftësi të kufizuara më shpesh fryti është me peshë të zvogëluar

а. Komisioni i përbërë prej personelit mjekësor profesional të vendos lidhur me shtatzëninë e tyre dhe lindjen
b. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe Ç
c. Vetëm personat profesional duhet të sjellin vendime për lindjen e tyre
ç. Të jenë partnerë me ofruesit e shërbimeve lidhur me këto çështje

а. Qasje e vështirë, ose institucione të pakapshme shëndetësore
b. Mungesa e ekspertizës për punëtorët shëndetësor nga fusha e aftësisë së kufizuar trupore
c. Vetëm qasja fizike është barrierë
ç. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe B
d. Të sakta janë përgjigjet nën A dhe C

а. E drejtë themelore e të gjithëve është lirisht të vendosin për familjet e tyre
b. Personat me aftësi të kufizuara vendimin për shtatzëni duhet ta marrin në bashkëpunim me personelin

а. Nuk ka ngarkime plotësuese lidhur me lindjen
b. Shumica e femrave i ndjejnë kontraktimet si dhimbje në shpinë dhe spasticitetit të rritur/kontraktime të

dukshme muskulore

shëndetësor

7.  Konferenca ndërkombëtare për popullatën dhe programin zhvillimor thotë:

6.  Lidhur me SHSR te personat me aftësi të kufizuara barriera paraqet:

5.  Te shtatzënat me lëndime të palcës kurrizore:

4.  Femrave me aftësi të kufizuara duhet:

3.  Lidhur me aftësinë e kufizuar dhe fertilitetin (pjellshmërinë):

2.  Miti më i shpeshtë lidhur me personat me aftësi të kufizuar është:

1.  Aftësia e kufizuar dhe seksualiteti më mirë mund të sqarohen përmes faktorëve të cilët ndikojnë mbi ato, si:

c. Duhet të lindin me prerje cezariane
ç. Të gjitha përgjigjet janë të sakta

c. Personat me aftësi të kufizuara vendimin për shtatzëni duhet ta marrin në marrëveshje me prindin/
kujdestarin

ç. Vendimi për shtatzëninë varet nga shkalla e aftësisë së kufizuar
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а. Shumë femra me aftësi të kufizuar janë lëndë e abuzimit/dhunës seksuale
b. Të gjithë personat kanë të drejta të njëjta për kontracepsionit
c. Të sakta janë përgjigjet A dhe B
ç. Nuk ka dëshmi për nevojë nga planifikimi te personat me aftësi të kufizuar

а. Meshkujt me aftësi të kufizuar nuk kanë barriera lidhur me SHSR
b. Arsimimi për SHSR te meshkujt zakonisht vjen rastësisht
c. Lidhur me dhunën seksuale meshkujt me aftësi të kufizuara janë më shumë të rrezikuar se sa meshkujt të

а. Papunësia, të ardhurat e ulëta, varfëria
b. Abuzimi seksual
c. Mungesa e arsimimit dhe informatat për SHSR
ç. Të gjitha përgjigjet janë të sakta

10.  Te meshkujt me aftësi të kufizuar intelektuale barriera për shtatzëni dhe lindje paraqet:

cilët nuk kanë aftës të kufizuar

9.  Lidhur me SHSR - për meshkujt me aftës të kufizuar vlen:

8.  Te personat me aftësi të kufizuar ekziston nevoja nga planifikimi i familjes sepse:

ç. Të sakta janë përgjigjet B dhe C
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