
Infeksionet Seksualisht  
të Transmetueshme 



InfeksIonet seksualIsht të transmetueshme janë 
infeksionet që përgjithësisht merren nëpërmjet marrëdhënieve 
seksuale (seksi vaginal, anal, oral).

Si transmetohen Infeksionet Seksualisht  të Transmetueshme?

Vetë termi Infeksionet Seksualisht të 
Transmetueshme e shpjegon se këto 
infeksione transmetohen nëpërmjet 
kontaktit seksual.
Mikroorganizmat futen në brendësi 
të organizmit nëpërmjet spermës, 
sekrecioneve vaginale apo gjakut, 
nëpërmjet kontaktit të mukozave 
që veshin pjesët intime ose nga goja 
ose anusi. 
Disa Infeksione Seksualisht të Transmetueshme si sifilizi dhe herpes mund 
të transmetohen edhe gjatë kontaktit direkt të lëkurës me lëkurë (prekjeve 
gjenitale).
Gjithashtu, Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme mund të transmetohen 
nga nëna tek fetusi gjatë shtatzënisë apo lindjes si dhe nga nëna tek foshnja 
nëpërmjet ushqyerjes me gji. 

1. Femrat janë biologjikisht më receptive.
2. Një sipërfaqe e mukozës vaginale është e ekspozuar ndaj sekrecioneve 

seksuale të burrit.
3. Volumi i spermës është shumë më i madh dhe me përqendrim më të madh 

bakteresh.
4. Pengesat fiziologjike nga vagina në uterus dhe tuba nuk janë perfekte.
5. Femrat e reja e kanë qafën e mitrës të papjekur dhe sekrecione vaginale 

me pakicë, gjë e cila favorizon transmetimin e Infeksioneve Seksualisht të 
Transmetueshme. 

6. Shpesh herë, Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme tek femrat nuk 
shfaqin simptoma, sidomos në fillimet e tyre.

7. Kurimi i Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme tek femrat është më 
i vështirë se tek meshkujt.

Arsyet pse gratë kanë pasoja shëndetësore më serioze nga 
Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme



Shenja dhe simptoma të Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme  
tek femrat dhe meshkujt

•	 Sekrecione	 vaginale	 jo	 të	 zakonshme,	 sasi	 e	 shtuar,	 me	 ngjyrë,	 erë	 të	
pakëndshme që shkaktojnë irritim vaginal;

•	 Sekrecione	nga	penisi;

•	 Skuqje	ose	irritime	rreth	vaginës,	penisit	ose	anusit;

•	 Urinim	shumë	i	shpeshtë	ose	më	i	shpeshtë	se	zakonisht;

•	 Dhimbje	ose	djegie	gjatë	urinimit;

•	 Dhimbje	gjatë	kryerjes	së	marrëdhënieve	seksuale;	

•	 Dhimbje	në	fund	të	barkut;

•	 Puçrra,	flluska	apo	formacione	si	lytha	afër	vaginës,	penisit	ose	anusit;

•	 Gjakosje	gjatë	kontaktit	seksual;

•	 ose asnJe sImPtomë të Dukshme!!!

Informimi, Edukimi, Komunikimi me vajzat e reja dhe gratë është 
shumë i rëndësishëm për parandalimin e Infeksioneve Seksualisht 
të Transmetueshme. 

Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme të pa mjekuara kanë 
pasoja serioze për shëndetin tek femrat, meshkujt dhe fëmijët e tyre!

•	 Sterilitet	si	tek	femrat	edhe	tek	
meshkujt;

•	 Shtatzëni	jashtë	mitrës;
•	 Abort	spontan;
•	 Lindje	të	parakohshme;
•	 Kancer	të	qafës	së	mitrës;
•	 Vdekje	fetale;
•	 Gjendje	septike;
•	 Hepatit	kronik;
•	 Infektim	me	HIV;
•	 Infeksione	të	syrit	tek	i	porsalinduri;

•	 Sifiliz	kongjenital	(tek	i	
porsalinduri);

•	 Dhimbje,	infeksione	të	fytit	
(seksi oral);

•	 Infeksione	të	rektumit	(seksi	
anal);

•	 Marrëdhënie	seksuale	të	
vështira dhe të dhimbshme;

•	 Bezdi,	shqetësim	dhe	nervozitet	
tek bartësi i Infeksioneve 
Seksualisht të Transmetueshme;



mbani mend:
Shumica e Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme janë të kurueshme nëse 
trajtohen shpejt dhe në mënyrë korrekte. Nëse lihen pas dore, ato sjellin pasoja të 
rënda, të listuara më lart. Infeksioni nga HIV-i, aktualisht nuk shërohet por mund të 
mbahet në kontroll me barnat antiretroviralë.

 

Prezervativi mashkullor është metoda 
kontraceptive e vetme që ofron mbrojtje si 
ndaj shtatzënisë ashtu edhe ndaj Infeksioneve 
Seksualisht të Transmetueshme, duke 
përfshirë	HIV.

Nëse dyshon për Infeksione Seksualisht të Transmetueshme:
1)  Kërko menjëherë ndihmë mjekësore!
2)  Testohu për Infeksione Seksualisht të Transmetueshme!
3)  Mjekoje infeksionin tënd!
4)  Informoje dhe ndihmoje edhe partnerin tënd seksual të marrë mjekimin 

për Infeksione Seksualisht të Transmetueshme!
5)  Kthehu për kontroll për t’u siguruar që je shëruar!
6)  Mbro bebin tënd nëse je shtatzënë!

Mënyrat e parandalimit të Infeksioneve Seksualisht të 
Transmetueshme janë:

•	 Abstinenca	
•	 Besnikëria
•	 Kondomi	(prezervativi)

Kjo broshurë publikohet në kuadër të projektit:  “Të sigurohet aksesi në informacionin 
mbi shëndetin seksual dhe riprodhues, si dhe në shërbimet për të rinjtë dhe gratë 
në moshë riprodhuese në Gurrë”, mbështetur dhe zbatuar nga Save the Children.
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Trajtimi i Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme duhet bërë 
në çift, pra për të dy partnerët. 


