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KAPITULLI   I

1.1 HYRJE

Koncepti	“shëndet	riprodhues”	është	një	koncept	relativisht	i	ri	dhe	termat	e	përdorura	

në këtë fushë shpeshherë nuk kuptohen plotësisht apo si duhet dhe ka keqkuptime 

lidhur	me	to.	Përkufizimi	i	shëndetit	riprodhues	si	një koncept i ri i shëndetit publik në 

Shqipëri,	është	i	mbështetur	në	përkufizimin	e	OBSH-së	për	shëndetin	dhe	i	miratuar	

në programin e veprimit të Konferencës Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin 

(KNPZH, Kajro 1994.)

Shëndeti riprodhues nënkupton atë që njerëzit të kenë aftësi të riprodhojnë dhe 

të jenë të lirë për të vendosur për kohën dhe numrin e fëmijëve dhe të bëjnë një jetë 

seksuale të kënaqshme dhe të sigurt. Kujdesi për shëndetin riprodhues përfshin një 

tërësi metodash, teknikash dhe shërbimesh shëndetësore që ndikojnë mbi shëndetin 

riprodhues të njerëzve, duke parandaluar dhe zgjidhur problemet e tyre, si më poshtë:

a)		 Shërbime	 dhe	 këshillim,	 informim,	 edukim,	 komunikim	 për	 planifikimin	

familjar;

b)  Shërbime dhe edukim për kujdesin para lindjes, lindjen e sigurt dhe kujdesin pas 

lindjes;

c)  Shërbime dhe edukim për fëmijët, adoleshentët dhe kujdes shëndetësor për 

gruan;

ç)  Parandalim dhe trajtim për infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/

AIDS dhe sëmundjeve të traktit riprodhues;

d)  Aborti i sigurt dhe menaxhimi i komplikacioneve lidhur me abortin;

dh)  Informim, edukim dhe këshillim mbi seksualitetin dhe shëndetin seksual;

e)		 Shërbime	 referimi	 për	 planifikimin	 familjar,	 komplikacionet	 e	 shtatzanisë,	

abortin, infertilitetin, infeksionet e traktit riprodhues, kanceret e gjirit dhe kanceret 

e sistemit riprodhues, menopauzën, sëmundjet seksualisht të transmetueshme, 

përfshirë HIV/AIDS;

ë)  Parandalim dhe trajtim të përshtatshëm të infertilitetit (Ligji nr.8876, datë 

4.4.2002 për shëndetin riprodhues, neni 3).

Çdo individ ka të drejtën për edukim shëndetësor.  E drejta për edukim shëndetësor 

përfshin mundësinë për t›u informuar në mënyrë të përshtatshme dhe edukimin në 
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fushën e të drejtave riprodhuese dhe seksuale. Liria për shëndetin riprodhues e seksual 

nuk	duhet	të	kufizohet	nga	influenca	e	fesë,	filozofisë	ose	e	kulturës	dhe	ideologjisë	

(Ligji nr.8876, datë 4.4.2002 për shëndetin riprodhues, neni 12).

•	 Qëllimi	i	kujdesit	për	shëndetin	riprodhues	është	që	njerëzit	të	përfitojnë	kujdes	

shëndetësor dhe informacion në mënyrë që të mund të:

•	 arrijnë të sigurt dhe në gjëndje të mirë shëndetësore qëllimet e tyre riprodhuese: 

numrin dhe kohën e dëshiruar për fëmijë;

•	 arrijnë zhvillim të shëndetshëm, pjekuri seksuale dhe të kenë aftësi për 

marrëdhënie të shëndetshme, të përgjegjshme, të barabartë dhe kënaqësi seksuale;

•	 mënjanojnë dëmtimet e lidhura me riprodhimin e seksualitetin dhe kur është e 

nevojshme të marrin këshillim të përshtatshëm, kujdes dhe informim;

•	 që kujdesi për shëndetin riprodhues duhet të jetë një proces i vazhdueshëm dhe 

të përfshijë të gjithë ciklin e jetës që nga fëmijëria, rinia, mosha riprodhuese dhe 

deri në moshën e thyer (UNAIDS, 2008).

Shëndeti riprodhues dhe seksual është një e drejtë njerëzore ku përfshihen këto 

parime: 

•	 E	drejta	e	kujdesit për shëndetin riprodhues;

•	 E	drejta	për	vetëvendosje mbi riprodhimin dhe seksualitetin;

•	 Barazia	gjinore	(KNPZH,1994).

Referuar Organizatës Botërore të Shëndetit adoleshentët janë persona ndërmjet 

moshës 10-19 vjeç, ata përbëjnë 20 % të popullsisë botërore nga të cilët 85 % jetojnë 

në vendet në zhvillim.

Shqipëria konsiderohet një popullsi në moshë të re – 18 % e saj i përket moshës 15-

24	vjeç	megjithatë	të	rinjtë	shpesh	nuk	konsiderohen	“si	prioritet”	ndërmjet	sfidave	dhe	

çështjeve të ditës. Deri tani përpjekjet qeveritare nuk kanë pasur sukses në zbatimin 

e një platforme strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm të të rinjve, që të jetë në 

rezonancë me zhvillimet e fundit socio-ekonomike dhe kulturore që kanë ndodhur në 

vend. 

Për këtë arsye të rinjtë në përgjithësi ndeshen me një numër nevojash të paplotësuara, 

me një situatë që është më e brishtë për të rinjtë e rrezikuar. Kjo është karakteristikë 

edhe për fushën e shëndetit seksual, atëriprodhues dhe të drejtave (QSHPZH, 2013).

Adoleshenca karakterizohet nga ndryshime të rëndësishme psikologjike dhe sociale 
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të cilat i vendosin adoleshentët në një risk të madh ndaj problemeve të shëndetit 

riprodhues dhe seksual.

Shqetësimi rreth shëndetit riprodhues dhe seksual të adoleshentëve është rritur për 

shkak të rritjes së pashëmbullt të masës së aktivitetit seksual, shtatzanive të hershme 

dhe infeksioneve seksualisht të transmetueshme duke përfshirë edhe virusin HIV 

midis adoleshentëve. Që në vitin 1994 në Konferencën Ndërkombëtare mbi Zhvillimin 

e Popullsisë në Kajro, Egjipt, shërbimet shëndetësore ndaj shëndetit riprodhues të 

adoleshentëve janë njohur si një strategji e përshtatshme për të adresuar nevojat e 

adoleshentëve në lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual.

Megjithatë nevojat e adoleshentëve janë shumë pak të kuptuara dhe të shërbyera 

në disa vënde të botës edhe pse 35 % e popullsisë janë midis moshës 10 - 24 vjeç. 

Këto nevoja në lidhje me shëndetin riprodhues as nuk janë adresuar në mënyrë 

të përshtatshme dhe as nuk janë bërë kërkime në këtë drejtim. Aktiviteti seksual i 

hershëm dhe i pambrojtur si edhe keqkuptimet në lidhje me HIV/AIDS janë gjërësisht 

të përhapura në mes të adoleshentëve (ICPD, 1994).

Ekzistojnë disa studime mbi njohuritë, qëndrimet dhe praktikën e adoleshentëve 

në lidhje me shëndetin riprodhues në nivelin e përdorimit të shërbimeve në veçanti 

apo edhe aksesin e varfër ndaj shërbimeve të shëndetit riprodhues në përgjithësi. Por, 

përsëri këto studime nuk kanë qënë të mjaftueshme. Ndërhyrjet e përshtatshme nga 

pikëpamja moshore në një kuadër të veçantë janë të dëshirueshme për të adresuar 

nevojat e ndryshme dhe kontekstin e shëndetit riprodhues të adoleshentëve, duke 

studiuar njohuritë e tyre, përdorimin e shërbimeve si dhe faktorë të tjerë të cilët janë 

relevantë për të dizenjuar një program ndërhyrjesh dhe strategjishë të përshtatshme në 

një kontekst lokal.    

1.2 PËRKUFIZIMET

1.2.1 Përkufizimi i termit “Shëndeti riprodhues”

Shëndeti	 riprodhues	 është	mirëqënia	 e	 përgjithshme	 fizike,	 mendore	 dhe	 sociale	 e	

lidhur me aparatin gjenital, funksionet dhe funksionimin e tij dhe jo vetëm mungesa e 

sëmundjeve dhe paaftësive.

“Shëndeti	 riprodhues”	nënkupton	mirëqenien	e	përgjithshme	fizike,	mendore,	në	
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tërësi, me mungesën e sëmundjeve e paaftësive problematike, si dhe çdo kushtëzim 

tjetër bazë që i nevojitet sistemit të riprodhimit për funksionet, proceset si dhe aftësinë 

e një jete seksuale të kënaqshme e të sigurt (KNPZH, 1994).

Komponentët e shëndetit riprodhues përfshijnë: shëndetin e adoleshentit, 

planifikimin	 familjar,	 shëndetin	 e	 nënës,	 shëndetin	 e	 fëmijës,	 shëndetin	 seksual,	

infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe HIV/AIDS, kontrollin e tumorreve 

të traktit gjenital dhe të gjirit, kujdesin për shëndetin postriprodhues-menopauza/

andropauza. 

Shëndeti riprodhues ndahet në tre periudha:

1. Periudha e shëndetit para riprodhues, e cila përfshin periudhën e adoleshencës.

2. Periudha e shëndetit riprodhues, e cila përfshin:

a. Periudhën amëtare: paralindjen, lindjen, paslindjen, lehoninë dhe kohën e 

ushqyerjes me gji.

b. Periudhën ndërmjet lindjeve.

3. Periudha pas riprodhuese, e cila përfshin periudhën e menopauzës dhe 

andropauzës (UNFPA, 2001).

1.2.2 Përkufizimi i termit “Të rinjtë dhe adoleshentët”

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) të rinjtë përfaqësojnë kategorinë 

moshore 10-24 vjeç. UNFPA dhe OBSH përcaktojnë	me	termin	“adoleshentët”	persona	

të	grupmoshës	10-19	vjeç	dhe	klasifikojnë	“të	rinjtë”	grup	moshën	15-24	vjeç.	Në	këtë	

studim	termi	“adoleshentët”	do	të	përfshijë	grupmoshën	14-19	vjeç.

1.2.3 Përkufizimi i termit “Infeksione seksualisht të transmetueshme” (IST)

Infeksionet seksualisht të transmetueshme janë infeksione të cilat përhapen, nga një 

person tek një tjetër, kryesisht nëpërmjet kontaktit seksual. Disa prej infeksioneve 

seksualisht	 të	 transmetueshme,	 në	 mënyrë	 të	 veçantë	 HIV-i	 dhe	 sifilizi	 mund	 të	

transmetohen nëpërmjet gjakut, nga nëna tek fëmija gjatë shtatzanisë, lindjes apo 

ushqyerjes me gji (WHO, 2011).

Sipas fjalorëve mjekësorë,	infeksionet	seksualisht	të	transmetueshme	janë	definuar	si	

“infeksione	të	cilat	mund	të	transmetohen	nga	një	person	tek	një	tjetër	nëpërmjet	kontaktit	
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seksual”.	Në	këtë	kontekst,	kontakti	seksual	nënkupton	të	gjitha	format	e	kontaktit	seksual	

vaginal, anal, oral si dhe përdorimin e lojrave të seksit (CDC, 2010, WHO, 2011a).

Për të përshkruar infeksionet seksualisht të transmetueshme janë përdorur terma të 

ndryshëm që shpesh janë sinonim apo zëvendësim të njeri tjetrit. Termat më të zakonshëm 

dhe më së tepërmi të përdorur deri rreth viteve 90-të, për të përshkruar infeksionet seksualisht 

të	 transmetueshme	 kanë	 qenë	 termi	 “sëmundje seksualisht	 të	 transmetueshme”apo	

sëmundje	veneriane	si	dhe	termi	“infeksione	seksualisht	të	transmetueshme”.	Termi	më	i	

preferuar	i	përdorur	vitet	e	fundit	është	termi	“IST”,	i	cili	është	një	emërtim	shumë	më	i	

gjerë se termi SST, një person i infektuar me një IST jo domosdoshmërisht mund të ketë 

simptoma, ndërsa një person me SST i shfaq shenjat e sëmundjes.

1.2.4 Përkufizimi i termit “Planifikim familjar”

Planifikimi	 familjar	 kupton	 aftësinë e individëve dhe çifteve për të patur numrin e 

dëshiruar të fëmijëve dhe lindjen e tyre në kohën që ato dëshirojnë, të drejtën për 

akses ndaj metodave efektive të sigurta, të përballueshme të kontracepsionit 

(UNFPA, 2001).

Planifikimi	familjar	mund	të	përkufizohet	si	tërësia	e	mjeteve	dhe	teknikave	që	na	

lejojnë:

•	 Të mënjanojmë shtatzanitë e padëshiruara;

•	 Të vendosim për numrin e fëmijëve që dëshirojmë;

•	 Të sigurojmë një interval të përshtatshëm ndërmjet lindjeve;

•	 Të programojmë lindjen në momentin më të mirë në raport me moshën e nënës;

•	 Duke mënjanuar shtatzaninë përpara moshës 20 vjeç dhe pas moshës 35 vjeç;

•	 Si dhe duke ulur numrin e shtatzanive para moshes 20 vjeç dhe pas moshës 35 vjeç.

Planifikimi	familjar	arrihet	nëpërmjet kontracepsionit që përcaktohet si çdo mjet i 

aftë për të parandaluar shtatzaninë (WHO, 2002).

1.2.5 Përkufizimi i termit “Metoda kontraceptive”

Metodat e kontracepsionit janë mjete ose metoda që lejojnë të mënjanohet shtatzania 

gjatë një periudhe kohore të dëshiruar (përkohësisht ose përfundimisht). Metodat 

kontaceptive janë femërore dhe mashkullore (Vatra, 2000).
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Në janar 2002, Organizata Botërore e Shëndetit organizoi takime teknike 

konsultative	si	pjesë	e	një	iniciative	gjithëpërfshirëse,	e	cila	synonte	në	përkufizimin	

e disa prej këtyre koncepteve për shkak të mungesës së	 përkufizimeve të pranuara 

ndërkombëtarisht.	Kjo	 rezultoi	 në	nxjerrjen	 e	disa	përkufizimeve	mbi	konceptet	 si:	

seksi, seksualiteti, shëndeti seksual si dhe të drejtat seksuale. 

1.2.6 Përkufizimi i termit “Seks”

“Seksi”	 i	 referohet	 karakteristikave	 biologjike	 që	 i	 përkufizon	 qeniet	 njerëzore	 në	

përgjithësi si femra dhe meshkuj, megjithëse në gjuhën e përditshme bota i referohet 

shpesh si aktiviteti seksual (WHO,2002).

1.2.7 Përkufizimi i termit “Seksualitet”

“Seksualiteti”si	 një	 koncept	 i	 gjerë,	 është	 përkufizuar	 në	 përputhje	 me	 përkufizimet	

e	dhëna	nga	OBSH-ja.	 “Seksualiteti	njerëzor	 është	një	pjesë	 e	natyrshme	e	 zhvillimit	

njerëzor	përmes	çdo	pjese	të	jetës	dhe	përfshin	komponentët	fizik,	psikologjik	dhe	social”.	

Një koncept më gjithëpërfshirës sugjeruar nga OBSH-ja është:  

“Seksualiteti	 është	 një	 aspekt	 qendror	 i	 të	 qënit	 njerëzor	 gjatë	 gjithë	 jetës	

dhe përfshin seksin, identitetin gjinor dhe rolet, orientimin seksual, erotikën, 

kënaqësinë, intimitetin dhe riprodhimin. Seksualiteti përjetohet dhe shprehet 

në mendime, fantazi, dëshira, besim, qëndrime, vlera, sjellje, praktika, role 

dhe marrëdhënie. Ndërkohë që seksualiteti mund të përfshijë të gjitha këto 

dimesione, jo të gjitha prej tyre përjetohen ose shprehen gjithmonë. Seksualiteti 

influencohet	nga	ndërveprimi	biologjik,	psikologjik,	social,	ekonomik,	politik,	

etik, ligjor, historik, besimtar dhe faktori shpirtëror (WHO, 2002).

1.2.8 Përkufizimi i termit “Shëndet seksual”

Në vitin 1972 një grup ekspertësh nga Organizata Botërore e Shëndetit e përshkruan 

shëndetin	seksual	si	«integrimi	i	aspekteve	fizike,	emocionale,	intelektuale	dhe	sociale	

të seksualitetit në disa mënyra pozitive që rrisin personalitetin, komunikimin dhe 

dashurinë».	Raportimi	i	këtij	përshkrimi	largpamës	të	përkufizimit	të	shëndetit	seksual	

i hapi vend kuptimit të qënies njerëzore seksuale dhe marrëdhënieve me shëndetin. 
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Megjithëse	ky	përkufizim	është	tashmë	i	vjetëruar	sërisht	ai	është	shpesh	i	përdorshëm.	

Gjatë konsultimeve teknike të OBSH-së në vitin 2002, u aprovua një draft i ri mbi 

përkufizimin	e	shëndetit seksual. Sipas këtij drafti të ri:

	“Shëndeti	seksual	është	një	gjëndje	e	mirëqënies	fizike,	emocionale,	mendore	dhe	

sociale në marrëdhënie me seksualitetin; nuk është vetëm mungesa e sëmundjes apo 

mosfunksionimi. Shëndeti seksual kërkon një përqasje pozitive dhe respektuese ndaj 

seksualitetit dhe marrëdhënieve seksuale, po ashtu si edhe mundësia për të ndjerë 

kënaqësi dhe eksperienca të sigurta seksuale, të lirë nga detyrimi, diskriminimi dhe 

dhuna. Në mënyrë që të kemi dhe ruajmë shëndetin seksual, të drejtat seksuale të të 

gjithë personave duhet të respektohen, mbrohen dhe plotësohen (WHO, 2002).

1.2.9 Përkufizimi i termit “Kujdes shëndetësor riprodhues”

Kujdesi shëndetësor riprodhues është një ndërthurje e metodave, teknikave dhe 

shërbimeve që kontribuojnë në mirëqënien, duke parandaluar dhe zgjidhur problemet 

e shëndetit riprodhues.Gjithashtu ai përfshin shëndetin seksual, qëllimi i së cilës 

është forcimi i jetës dhe marrëdhënieve personale por jo vetëm kujdesi i lidhur me 

infeksionet seksualisht të transmetueshme (DFID, 2004).

1.2.10 Përkufizimi i termit “Edukimi seksual”

“Edukimi	 seksual”	 është	 përkufizuar	 si	 një	 përqasje	 e	 përshtatshme	nga	 pikëpamja	

moshore, kulturalisht relevante për të mësuar rreth seksit dhe marrëdhënieve duke 

siguruar kujdes shkencor, realist dhe informacion jo gjykues. Edukimi seksual siguron 

mundësi	për	 të	eksploruar	qëndrimet	dhe	vlerat	e	vetvetes	dhe	për	 të	fituar	 shprehi	

vendimarrëse, komunikative të reduktimit të riskut rreth disa aspekteve të seksualitetit 

(UNFPA, 2001).
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1.3 QËLLIMI DHE OBJEKTIVAT E PUNIMIT

Qëllimi	i	këtij	studimi	është	realizimi	i	një	analize	të	thelluar	mbi	identifikimin	dhe	

vlerësimin e njohurive, qëndrimeve dhe sjelljeve që kanë të rinjtë e grupmoshës 14 – 

19 vjeç rreth shëndetit riprodhues dhe seksual.

Ky punim bazuar në objektin e tij kryesor shqyrton njohuritë, qëndrimet dhe sjelljen 

që kanë adoleshentët ndaj shëndetit seksual dhe riprodhues, në veçanti edukimit 

seksual,	planifikimit	 familjar,	metodave	 të	kontracepsionit,	 infeksioneve	seksualisht	

të transmetueshme përfshirë Hiv/Aids, sipas përkatësisë gjinore, grup-moshës, 

vendbanimit si dhe faktorëve të tjerë që çojnë në rritjen e vulnerabilitetit ndaj shëndetit 

seksual dhe riprodhues.

Gjithashtu ky punim do të na mundësojë një panoramë të përgjithshme të përafruar 

të realitetit, sa i përket moshës së kryerjes së marrëdhënies së parë seksuale dhe kujdesit 

që i kushton kjo grupmoshë shëndetit seksual.   

1.4 OBJEKTIVAT SPECIFIKE TË STUDIMIT

Objektivat	specifike	të	këtij	studimi	renditen	si	më poshtë:

1.4.1  Lidhur me njohuritë

•	 Punimi synon identifikimin e njohurive të shëndetit riprodhues dhe seksual midis 

të rinjve adoleshentë të moshës 14-19 vjeç në Shqipëri. Analiza e njohurive do 

të	 arrihet	 duke	 u	 mbështetur	 tek	 treguesit	 e	 faktorëve	 sociodemografikë	 dhe	

ekonomikë, si: gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore 

dhe arsimimi i prindërve.

• Identifikimi i burimeve të informacionit për shëndetin seksual dhe riprodhues 

midis adoleshentëve në Shqipëri dhe identifikimi i komunikimit që kanë të rinjtë 

me prindërit në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues sipas faktorëve 

sociodemografikë	 dhe	 ekonomikë	 si:	 gjinia,	 grupmosha,	 vendbanimi,	 tipi	 i	

shkollës, të ardhurat mujore, arsimimi i prindërve dhe vendeve apo personave 

prej të cilit është marrë informacioni dhe do dëshirohej të merrej.

• Vlerësimi i informacionit të marrë në shkollë	sipas	faktorëve	sociodemografikë	
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dhe ekonomikë: gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat 

mujore dhe arsimimi i prindërve.

• Vlerësimi i lidhjes (shoqërimit) të njohurive mbi metodat kontraceptive me 

karakteristikatsociodemografike	dhe	ekonomike	të	subjekteve	në	studim	(gjinia,	

grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore dhe arsimimi i 

prindërve).

• Vlerësimi i lidhjes (shoqërimit) të njohurive mbi infeksionet seksualisht të 

transmetueshme	 me	 karakteristikat	 sociodemografike	 dhe	 ekonomike	 të	

subjekteve në studim (gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat 

mujore dhe arsimimi i prindërve).

• Vlerësimi i informacionit në lidhje me rrugët e transmetimit, mënyrave për t’u 

mbrojtur, grupet me risk për t’u infektuar, përceptimi personal i riskut, mënyrat e 

zbulimit të hershëm dhe simptomat që paraqesin femrat dhe meshkujt e infektuar 

nga infeksionet seksualisht të transmetueshme,	sipas	faktorëve	sociodemografikë	

dhe ekonomikë: gjinia, grupmosha, vendbanimi, statusi martesor, tipi i shkollës, 

të ardhurat mujore dhe arsimimi i prindërve.

1.4.2 Lidhur me qëndrimet 

• Njohja me qëndrimet e të rinjve adoleshentë të moshës 14-19 vjeç në Shqipëri 

lidhur me aspekte të ndryshme mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

• Vlerësimi i lidhjes së rezultatit mesatar të qëndrimit ndaj përdorimit të metodave 

kontraceptive	me	karakteristikat	sociodemografike	dhe	ekonomike	të	subjekteve	

në studim (gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore dhe 

arsimimi i prindërve).

• Vlerësimi i lidhjes së qëndrimit ndaj infeksioneve seksualisht të transmetueshme 

përfshirë edhe Hiv/Aidssipas	karakteristikave	sociodemografike	dhe	ekonomike	

të subjekteve në studim gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat 

mujore dhe arsimimi i prindërve.

1.4.3 Lidhur me sjelljen 

• Identifikimi i adoleshentvë të moshës 14-19 vjeç në Shqipëri sipas statusit të 

kryerjes së marrëdhënieve seksualesipas	 faktorëve	 sociodemografikë	 dhe	
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ekonomikë: gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore 

dhe arsimimi i prindërve.

• Identifikimi i moshës së kryerjes së marrëdhënieve seksuale për herë të parë dhe 

të dhëna mbi numrin e partnerëve seksuaë	sipas	faktorëve	sociodemografikë	dhe	

ekonomikë: gjinia, grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore 

dhe arsimimi i prindërve.

•	 Studimi synon krahasimin e përdorimit të metodave kontraceptive midis 

adoleshentëve të moshës 14-19 vjeç në Shqipëri me të dhënat nga studime të 

ngjashme të kryera në këtë fushë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

• Vlerësimi i lidhjes së sjelljeve të rrezikshme seksuale nën përdorimin e alkolit 

dhe drogës	me	karakteristikat	sociodemografike	dhe	ekonomike	 të	subjekteve	

në studim.

• Vlerësimi ipërdorimit të prezervativit gjatë marrëdhënieve seksuale dhe arsyet e 

përdorimit dhe mospërdorimit të prezervativit	sipas	faktorëve	sociodemografikë	

dhe ekonomikë.

• Vlerësimi i lidhjes së sjelljes së kryerjes së analizave/testimeve rutinë për IST-

të dhe HIV/AIDSsipas	 faktorëve	 sociodemografikë	 dhe	 ekonomikë:	 gjinia,	

grupmosha, vendbanimi, tipi i shkollës, të ardhurat mujore dhe arsimimi i 

prindërve.

1.5 HIPOTEZA

H.1 Të rinjtë e moshës 14-19 vjeç në shkolla në Shqipëri kane nivel te ulët 

të njohurive, qëndrime jo pozitive dhe sjellje të rrezikshme ndaj shëndetit 

riprodhues dhe seksual duke rritur vulnerabilitetin dhe ekspozimin ndaj rrezikut 

të kësaj moshe.

H.2 Niveli i njohurive, qëndrimeve dhe sjelljeve të adoleshentëvë për shëndetit 

riprodhues	dhe	seksual	ndryshon	në	varësi	 të	 faktorëve	demografik	si	mosha,	

gjinia, arsimimi dhe statusi socio ekonomik.
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1.5.1 Nën hipotezat

•	 Niveli i ulët i njohurive ndaj shëndetit riprodhues dhe seksual te të rinjtë e moshës 

14-19 vjeç rrit rrezikun e mospërdorimit të metodave kontraceptive dhe riskun 

ndaj infeksioneve seksualisht të transmetueshme. 

•	 Të rinjtë që jetojnë në zonat rurale kanë më shumë gjasa që të jenë seksualisht 

aktivë sesa ata që banojnë në qëndra urbane.

•	 Të rinjtë që jetojnë në zonat urbane ka të ngjarë të kenë më shumë njohuri, 

qëndrime më të favorshme positive dhe praktikë më të shpeshtë të metodave 

kontraceptive se sa të rinjtë në zonat rurale.

•	 Të rinjtë me status më të lartë social-ekonomik kanë njohuri, qëndrime dhe 

sjellje më positive rreth shëndetit riprodhues sesa të rinjtë me status të ulët 

social-ekonomik.

•	 Sa më i lartë arsimi i prindërve të adoleshentëve, aq më shumë kanë njohuri në 

lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual

•	 Nuk ka dallime gjinore në njohuritë, qëndrimet dhe praktikat ndaj IST dhe HIV/

AIDS.

•	 Sjelljet e rrezikshme seksuale nën përdorimin e alkolit dhe drogës te të rinjtë 

adoleshentë  nxisin vulnerabilitetin e kësaj grupmoshe ndaj shëndetit riprodhues 

dhe seksual

•	 Meshkujt më shpesh se femrat raportojnë se angazhohen në sjellje të rrezikshme 

seksuale nën përdorimin e alkolit dhe drogës.

•	 Mungesa e aksesit ndaj një informacioni të saktë dhe mungesa e një edukimi 

seksual të përshtatshëm i bën të rinjtë vulnerabël ndaj IST dhe HIV/AIDS.
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KAPITULLI II

2.1 RISHIKIM I LITERATURËS

2.1.1 Shëndeti riprodhues dhe seksual tek adoleshentët

Sipas statistikave, adoleshentët e grupmoshës 10-19 vjeç dhe të rinjtë 10-24 vjeç 

përbëjnë afërsisht 18 % dhe 26 % të popullsisë së botës (UN, 2011).

Në të gjithë botën, një numër i madh infeksionesh seksualisht të transmetueshme i 

ndodhin çdo vit të rinjve nën moshën 25 vjeç. Njëmbëdhjetë pikë tetë (11, 8) milion 

njerëz të moshës 15-24 vjeç jetojnë të prekur nga HIV. Për më tepër, gjysma e rasteve 

të reja të infeksionit të HIV-it në të gjithë botën, ose afërsisht 6000 raste në ditë, i 

ndodhin të rinjve (UNAIDS, 2008). Ritmi i lartë i shtatzanive tek adoleshentët dhe rritja 

e numrit të IST tek kjo grupmoshë ka çuar në rritjen e vëmendjes drejt adoleshentve në 

të gjithë botën (WHO, 2013).

Shëndeti riprodhues dhe seksual tek adoleshentët ka marrë një vëmendje në 

rritje midis kërkuesve, ekspertëve dhe vendimarrësve të politikave të shëndetit në 

dhjetëvjeçarin e fundit. Adoleshenca është një periudhë e zhvillimit dhe rritjes së 

shpejtë.Ndryshimet	fizike,	njohëse,	emocionale,	seksuale	dhe	sociale	kanë	ndikim	tek	

sjellja e adoleshentëve gjatë kësaj periudhe. Teoritë e hershme të zhvillimit tregojnë se 

adoleshentët	janë	një	grup	i	shëndetshëm,	pa	probleme	fizike	dhe	në	literaturë	nuk	ka	

asnjë	tregues	që	dëshmon	se	adoleshentët	përballen	me	sfida	të	shëndetit	riprodhues	

(Dehne and Riedner, 2005). Konferenca Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin 

më 1994 doli në një përfundim që adoleshentët kanë nevoja të veçanta dhe janë një 

grup vulnerabël.

Një numër i madh dhe në rritje adoleshentësh bëhen seksualë aktiv para moshës 20 

vjeç dhe shumë prej tyre përballen me vështirësi në kujdesin e shëndetit riprodhues 

(WHO, 2013).  Gjithashtu adoleshentët janë shumë pak të informuar sesi të mbrojnë 

veten e tyre nga shtatzanitë e padëshiruara dhe IST. Vlerësimet në të gjithë botën 

tregojnë se çdo vit rreth 3 milion adoleshentë (1 në 8 adoleshëntë seksualë aktivë) 

janë të infektuar nga IST (Bassett, 2000). Vlerat më të larta të klamidias shfaqen tek 

grupmosha nga 15-19 vjeç, shumica prej tyre janë vajza (AGI, 1999).

Në shumë shtete në zhvillim, më shumë se gjysma e individëve të infektuar me HIV 

janë të rinjtë të grupmoshës nga 15-24 vjeç (UNFPA, 2000).
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Kryerja e marrëdhenieve seksuale në moshë të re dhe prevalenca e IST në Afrikë 

janë disa faktorë të përhapjes së infeksionit HIV.OBSH tregon se vlerat e IST janë 

në nivelet më të larta në Sub-Sahara Afrikë me 69 milion raste të reja çdo vit në një 

popullsi prej 269 milion, të grupmoshës 15-49 vjeç (Corbett et al. 2002).

Adoleshentët	në	të	gjithë	botën	vazhdojnë	të	përballen	me	sfidat	e	shërbimeve	për	

shëndetin riprodhues. Ata kanë akses në kujdesin shëndetësor më pak sesa pritet dhe e 

marrin këtë shërbim pasi janë ekspozuar ndaj seksit.

Më 1999,	studiuesi	Kipke	identifikoi	disa	probleme	që	hasin	adoleshentët	që	nuk	

kanë akses të shërbimeve për kujdesin ndaj shëndetit. Shumë adoleshentë nuk kanë 

njohuri bazë për shëndetin riprodhues, seksual dhe nuk marrin një informacion tek 

mjekët ose të kenë një kujdes të vazhdueshëm mjeksor ndryshe nga fëmijët dhe të 

rriturit. Disa nga shqetësimet shëndetësore të adoleshentëve, çështjet e seksualitetit janë 

të vështira për t’u diskutuar dhe shpesh herë stigmatizohen nga shoqeria (Kipke,1999).

Shumë të rinj mendojnë dhe veprojnë mbi mbrojtjen e sigurtë vetëm pasi kanë kryer 

marrëdhënie seksuale (Stone & Ingham 2003). Në Angli 3/4 e vajzave nga mosha 

21 vjeç e më poshtë, kanë marrë njohuri për shëndetin riprodhues dhe seksual në 6 

mujorin e parë pasi kishin kryer marëdhënie seksuale (Hocklong et al. 2003). Të rinjtë 

në SHBA rrezikohen më shumë nga shtatzania dhe IST-të sesa të rinjtë në Angli dhe 

Europë (Hocklong et al. 2003).

2.2 FAKTORËT KRYESORE RISKUES TË INFEKSIONEVE 
SEKSUALISHT TË TRANSEMETUESHME

Gjatë adoleshencës faktorë të ndryshëm si: socialë, biologjikë, psikologjikë dhe 

ndryshimet në sjellje shërbejnë për të rritur rrezikun e transmetimit të një IST 

(Murphey& Nagy 2002).

2.2.1 Faktorët biologjikë

Zhvillimet anatomike që ndodhin tek femrat nga fëmijëria deri në moshën e rritur i bën 

ato më të ekspozuara dhe vulnerabël ndaj IST (Panchaud 2000, CDC 2012a). Mosha 

mesatare	e	fillimit	 të	kryerjes	së	mardhënieve	seksuale	është	ulur	gjatë	30	viteve	të	

fundit, duke rritur rrezikun për infeksione tek adoleshentët femra (Godeau et al. 2008). 

Duke marrë parasysh të dhënat nga shtetet e ndryshme europiane, femrat kryejnë 
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marrëdhënie para moshës 16 vjeç (BzgA, 2010).  Rezultatet më të fundit të marra nga 

International Health Behaviour për sjelljet e adoleshentëve në shkolla nga viti 2009 

në	2010	konfirmohet	ky	konstatim	(Currie	et	al.	2012).	Mesatarisht	1	në	4	meshkuj	të	

moshës 15-vjeçare që kishin marrë pjesë në studimi kishin kryer marrëdhënie seksuale 

dhe kishin një prevalencë të lartë në krahasim me femrat 29% kundrejt 23%.

Mosha	e	hershme	e	fillimit	të	marrëdhënies	seksuale,	rrit	probalitetin	e	ekspozimit	

ndaj IST dhe mundësinë për të patur disa partnere të ndryshëm seksual gjatë një 

periudhe kohe (Heinz, 2001). Në Suedi, përqindja e femrave nga 16 deri në 17 vjeç të 

cilat raportojnë të kenë pasur më shumë se 3 partnerë seksuale është rritur nga 8 % në 

vitin 2000 në 17 % në vitin 2007. Kjo përqindje është më e madhe tek meshkujt gjatë 

të njëjtës kohë (Danielsson, 2012).

2.2.2 Faktorët socialë

Faktorët sociale, si varfëria, migrimi ose të qënit pjesë e një minoriteti janë tregues 

të problemeve shëndetësore (CDC, 2012b). Ka prova që emigrantët kanë më pak 

mundësi që të kurohen se sa pjesa tjetër e popullsisë. Barrierat që sjellin këtë fakt janë 

mungesa e informacionit, diferencimet kulturore dhe diferencimet në gjuhësi (Razum 

& Samkange-Zeeb, 2008). Raporte të ndryshme tregojnë se minoritetet kanë më pak 

njohuri për IST se sa pjesa tjetër e popullsisë dhe prandaj ato janë më të rrezikuara ndaj 

këtyre infeksioneve (CDC, 2012).

2.2.3 Faktorët ndërpersonalë dhe faktorët qe lidhen me shëndetin

Sjelljet e shëndetshme ose sjelljet që kanë lidhje me shëndetin janë koncepte 

komplekse që përfshijnë faktorët ndërpersonale, komunitetin, faktorët mjedisorë dhe 

strukturorë (Conner, 2002). Në përpjekje për të kuptuar natyrën dhe shkaqet e sjelljeve 

të ndryshme shëndetësore janë zhvilluar disa teori dhe modele (Public Health Action 

Support Team, 2011). Disa shembuj të faktorëve që lidhen me shëndetin përfshijnë 

disa simptoma, aksesin ndaj shërbimeve mjekësore, faktorë personaliteti dhe faktorë 

gjithëpërfshirës. Faktorët e njohur që janë zbuluar përfshijnë perceptimin e rrezikut 

shëndëtsor,	efikasitetin	në	sjellje,	presionin	social	dhe	vetëkontrollin. Rreziku i hasur 

në adoleshencë, udhëhiqet nga dy rjete konkurruese në tru: lidhja socio-emocionale 

dhe konjitive (Steinberg, 2007). I pari është veçanërisht përgjegjës ndaj stimujve 
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socialë	dhe	emocionalë,	ndërsa	i	dyti	ndihmon	funksione	si	planifikimi,	të	menduarit	

në  përparësi dhe vetërregullimi. Gjatë adoleshencës, efekti i stimujve socialë dhe 

emocionalë, të cilat janë shumë të rëndësishme në procesimin e shpërblimit, janë më 

të fortë se funksionet konjitive të kontrollit. Sidoqoftë, lidhja socio-emocionale jo 

gjithmonë është në gjendje të lartë aktive, dhe kur individi nuk ndihet mirë, ose ndihet 

vetëm, kontrolli konjtiv është i aftë të kontrollojë sjelljet impulsive apo të rrezikshme 

edhe në adoleshencën e hershme. Në shoqërinë e moshatarëve apo kur emocionalisht 

ndihen të gjallë, rrjeti social-emocional është mjaft i fortë për të shtypur efektivitetin 

rregullator të rrjetit konjitiv të kontrollit (Steinberg 2007).

Frika e refuzimit, dëshira për përkatësi, ekzaltimi i rrezikut dhe ankthi ndaj të 

kuptuarit, shtuar këtu dhe vështirësitë që adoleshentët kanë kur mendojnë pasojat 

e mundshme, të kuptuarit e rëndësisë së vendimeve të tyre është i vështirë (Benes, 

2001). Deri në vitet e mëvonshme të adoleshencës, në tru zhvillohen ndryshime të 

rëndësishme strukturore dhe kjo kërkon kohë dhe eksperiencë derisa individët të jenë 

në gjëndje të mendojnë gjërë, të sintetizojnë dhe të përdorin informacionin në mënyrë 

efikase,	 të	 përqendrohen	në	dinjitetin	 personal	 dhe	vetëvlerësimin,	 përcaktojnë	dhe	

të ndjekin qëllimet e tyre (Hurd, 2005). Me rritjen e moshës, funksionet konjitive të 

kontrollit maturohen në mënyrë që ndërmarrja e rrezikut të jetë më e mirëkontrolluar 

edhe në kushtete zgjimit të theksuar (Steinberg, 2007).

2.3 TEORI DHE PERSPEKTIVA TË ADOLESHENCËS

Fjala	adoleshent	vjen	nga	latinishtja	“adolescere”	që	do	të	thotë	“rritem”	ose	“piqem”,	

“maturohem”.	 Është një etapë e zhvillimit social, emocional dhe intelektual që e 

zhvendos të riun drejt të rriturit. Kjo është kryesisht dukuri sociale dhe kulturore 

(Dragoti, 2011). Gjithsecili gjatë adoleshencës ndeshet me probleme që kanë lidhje 

me seksin, identitetin, vetëdijen, kontrollet e prindërve etj. Kjo periudhë është plot 

kundërshti, dhe pikërisht në këtë moshë vendoset një lloj ekuilibri përjashtues ose 

përfshirës	në	probleme	dhe	konflikte	 të	ndryshme.	Adoleshentët	në	 fazën	e	mesme	

(mosha 14-17-vjeçare), përballen me këto qëllime kryesore: formimin e identitetit 

personal, pavarësinë nga prindërit (Karaj, 2005) dhe krijimin e marrëdhënieve të 

qëndrueshme jashtë familjes, intimitetin dhe seksualitetin (Morris, 2008).
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2.3.1 Shëndeti i adoleshentit

Adoleshenca është një	periudhe	dinamike	 rritje	dhe	zhvillimi	fizik,	psikologjik	dhe	

social që lidh kalimin nga fëmijëria në moshën e rritur, duke dalluar dukshëm nga këto 

dy grupmosha (Spano, 2004).

Qëllimi i përgjithshëm i përmirësimit të shëndetit riprodhues të adoleshentëve 

përfshin: 

•	 marrëdhënie	më	të	përgjegjshme	dhe	të	barabarta	midis	djemve	dhe	vajzave	

•	 pakësimin	e	incidencës	së	shtatzanive	përpara	pjekurisë

•	 parandalimin	dhe	trajtimin	e	Infeksioneve	seksualisht	të transmetueshme.

Adoleshentët mbrohen me ligj nga shteti. Kushtetuta e Shqipërisë thotë se të rinjtë 

duhet	“të	gëzojnë	të	drejtën	për	një	mbrojtje	të	veçantë	nga	shteti”	(Neni	55).

Adoleshentët, të rinjtë gëzojnë të drejtën për informim dhe shërbime për shëndetin 

riprodhues, për informim dhe programe që synojnë parandalimin e shtatzanive të 

padëshiruara, abuzimeve dhe  gjithçka që lidhet me sjelljen e tyre aktive seksuale, në 

përputhje me moshën (Neni 19 i ligjit për shëndetin riprodhues). Adoleshenca është 

një tranzicion, një periudhë kalimi nga varësia tek pavarësia, nga fëmijëria tek mosha 

e pjekurisë (San Antonio. 2006).

Adoleshenca, dhjetëvjeçari i dytë i jetës në veçanti puberteti është periudha e 

zhvillimit të shpejtë	kur	të	rinjtë	fitojnë	aftësi të reja dhe përballen me shumë situata 

të cilat janë jo vetëm një mundësi për progres por edhe rrezik për shëndetin dhe 

mirëqenien e tyre. Kjo kohë karakterizohet nga rritja e shpejtë, ndryshime madhore 

fizike	ku	theksohen	dallimet	midis	djemve	dhe	vajzave.	Marrja	përsipër	e	sjelljeve	të	

rrezikshme është përshkruar si një pjesë normale dhe e nevojshme e adoleshencës e 

cila	i	ndihmon	ata	për	të	zbuluar	veten	dhe	botën	që	e	rrethon	(Office	for	Population	

Affairs – OPA, 2012).

Adoleshentët kanë nevojë të analizojnë ndjenjat e tyre, t’u japin përgjigje pyetjeve 

dhe të shprehin mendimet e tyre gjatë diskutimit, kjo u sjell mundësi atyre që të 

reflektojnë	mbi	normat,	vlerat	dhe	zakonet	midis	 tyre	dhe	në	shoqëri.	Adoleshentët	

janë një pasqyrim i ambjentit në të cilin ata janë rritur.

Pavarësia nga prindërit lidhet me nocionin e ndarjes dhe individualizimit, një koncept 

që është përpunuar nga studiuesit (Blos, 1967) dhe (Mahler, Pine dhe Bergman,1975).

Koha që kalojnë prindërit me fëmijët do të përcaktojë atë se çfarë fëmijët do të 
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mësojnë, çfarë do të ketë kuptim për ata, si dhe kush janë ata. Adoleshentët gjatë kohës 

që janë në kërkim të një marëdhënie shoqërore, shpesh shfaqin shenja të mos pranimit 

të kontrollit nga ana e prindërve ose të të rriturve të tjerë. Fakti që ata po i largohen 

familjes tregon që ata kanë nevojë për të krijuar identitetin e tyre dhe të qenit i pavarur 

larg dominimit dhe mbikqyrjes së prindërve dhe të rriturve të tjerë. Kjo nuk do të thotë 

që ata nuk kanë nevojë për mbeshtetjen e prindërve, por kjo është një thirrje për një 

vëmendje tjetër ndaj tyre, pasi ata nuk janë më si më parë. Moralisht ai mund të mos 

konformohet dhe të këtë moralin e vet autonom (Vatra, 2000).

Ata kanë tendencë të krijojnë modelet e tyre sipas personazheve të televizionit dhe 

kinemasë.	Presioni	i	moshatarëve	mund	të	çojë	në	fillimin	e	sjelljeve	të	rrezikshme.	

Aksesi jo i duhur ndaj shërbimeve dhe mungesa e ambientit mbeshtetës mund të 

ndikoje mbi shëndetin dhe zhvillimin e tyre. (San Antonio, 2006).

Adoleshentët janë në kërkim të një realiteti ku do të pranohen dhe respektohen 

ashtu siç janë, dhe do të marrin përgjigjen për përvojat e reja jetësore dhe për pyetjet 

e ndryshme që shqetësojnë dhe turbullojnë mendimet e tyre. Mosha e adoleshencës 

karakterizohet	nga	ndryshime	të	shumta,	 jo	vetëm	në	aspektin	fizik,	emocional,	por	

edhe në kontekstin shkollor dhe marrëdhëniet familjare. Adoleshentët përjetojnë një 

boshllëk të brendshëm, ndjenja pazotësie si dhe ndjesinë se janë jo të kompletuar. 

Njëkohësisht adoleshenti ndihet i dobët nga ana psikologjike për t’u përballuar me 

presionin e përditshëm (Karaj, 2005).

Mirëkuptimi, besimi dhe bashkëpunimi i prindërve i bën ata të ndjehen mirë dhe të 

kërkojnë ndihmë sa herë që ata kanë nevojë. Një adoleshent që të rritet i sigurt dhe të 

jetë i vlefshëm në shoqëri, ka gjithmonë nevojë për kujdesin, vëmendjen, përkushtimin 

dhe mbrojtjen e prindit  (Jakaj, 2014). Mbështetja emocionale me domethënëse për 

adoleshentët është ajo që ofrohet nga bashkëmoshatarët. Brenda kësaj shoqërie intime 

ata zbulojnë që të gjithë bashkëmoshatarët kanë të njëjtat probleme me prindërit. 

Ata ndjehen mirë brenda grupit ku të gjithë janë të barabartëdhe askush nuk mund të 

cenojë identitetin e tyre. Kur adoleshentët bëhen pjesë e grupit, ata shfaqin një ndjenjë 

përkatësie në vend të të ndjerit i vetëm ose i keqkuptuar nga të tjerët. Të rinjtë kanë 

një presion të vazhdueshëm të grupit shoqëror për të vepruar si të tjerët. Në kushtet e 

mungeses së përvojës të rinjtë e kanë të vështirë ta përballojnë këtë presion dhe aq më 

tepër t’i kundërvihen atij (Steinberg, 2001). Ata kanë nevojë për dikë që t’i informojë 

dhe t’i mësojë sesi t’i gëzohen jetës që po jetojnë cili është çelësi i suksesit për t’u 

përshtatur dhe për të përballuar problemet dhe rreziqet, si dhe për të kanalizuar të 
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gjitha energjitë dhe forcat drejt zgjedhjes më të mirë dhe më të sigurt për të ardhmen e 

tyre. Në qoftë se adoleshentët do të nxiteshin nga shoqëria për t’u shprehur, kjo do t’i 

ndihmonte ata në zhvillimin e tyre (Dolto, 2003).

Adoleshenca gjithashtu është koha e përshtatjes mendore dhe psikologjike. 

Ndryshimi kryesor në këtë fushë është zhvillimi i një ndjenje të integruar dhe të vendosur 

identiteti. Kjo në një farë shkalle kupton largimin nga antarët e tjerë të familjes dhe 

zhvillimin e marrëdhënieve më intensive me moshatarët. Pra, megjithëse ende familja 

mbetet e rëndësishme për të rinjtë, ato gradualisht provojnë rritjen e pavarësisë duke 

vendosur identitetin e tyre (Little &Wyver, 2008).

Adoleshenca	është	gjithashtu	koha	kur	eksplorohen	eksperienca	dhe	influenca	të	reja	

të cilat ndikojnë mbi të menduarit, idetë dhe veprimet e tyre. Sjellja e adoleshentëve 

gjatë këtyre viteve mund të çojë në eksplorimin e marrëdhënieve seksuale, abuzimin 

me alkolin, duhanin dhe substancat. Kjo mund të ketë anë pozitive të tilla si të mësuarit 

e aftësive dhe përvoja të reja të cilat mund t’i përgatisin të rinjtë për të ardhmen, ndërsa 

në anën tjetër i bën ata të pambrojtur (OPA, 2012).

Sfida	 të	 rëndësishme	shëndetësore	gjatë	adoleshencës	 janë:	 shëndeti	 seksual	dhe	

riprodhues,	sjelljet	e	lidhura	me	përdorimin	e	substancave,	dietën,	aktivitetin	fizik	dhe	

shëndetin mendor. Konsumi i tepërt i alkolit midis adoleshentëve është i shoqëruar 

me aktivitet të pambrojtur seksual dhe disa rreziqe për shëndetin në periudhën e 

mëvonshme të jetës. Fillimi i hershëm i aktivitetit seksual shoqërohet me rreziqet për 

të marrë IST, përfshirë HIV-in, Hepatitin B dhe shtatzaninë e padëshiruar. Shtatzanitë 

e padëshiruara mund të çojnë në pasoja serioze për shëndetin e grave të  reja dhe 

foshnjeve të tyre, përfshirë rreziqet e lidhura me abortin e pasigurt

2.3.2 Perspektiva zhvilluese tek adoleshentët

Autorë të ndryshëm përdorin termat jetëgjatësi duke u referuar shkallëve të ndryshme të 

ciklit jetësor njerëzor. Koncepti për jetëgjatësinë përfshin zhvillimin trupor nga procesi 

i lindjes deri në vdekje.Ndarja midis jetëgjatësisë dhe rrugës së jetës është kryesisht 

çështje shkencore. Perspektiva zhvilluese nxjerr në pah jetëgjatësinë e adoleshentëve 

dhe i shikon ata si një ndryshim i thjeshtë në moshë të rritur. Perspektivat e jetës 

tregojnë se ka një vazhdimësi ndërmjet të gjitha fazave të jetës. Këto janë: në moshë të 

vogël,	moshë	të	re,	moshë	të	mesme	dhe	më	pas,	gjithashtu	përkufizon	paradokset	rreth	

adoleshencës.	 Fillimisht,	 adoleshenca	 përkufizohet	 si	 dekada	 e	 dytë	 e	 ciklit	 jetësor	
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dhe një periudhë ndryshimesh që kalon nga mosha e vogël në adoleshencë. Po ashtu 

ajo shikohet edhe si një periudhë që përkthehet dhe karakterizohet nga komponentë 

socialë, biologjikëdhe psikologjikë po ashtu si dhe zhvillimin emocional (Steinberg, 

2001). Për shkak të kësaj, shkrimtarë të interesuar për adoleshencën kanë adresuar 

ndër vite shumë aspekte të ndryshme të zhvillimit gjatë kësaj periudhe që përfshin 

zhvillimin biologjik, zhvillimin trupor, zhvillimin emocional dhe atë social.

Së dyti, adoleshenca shihet si një tranzicion tërheqës dhe kompleks. Ngjarjet në 

këtë fazë vendimtare mund të formësojnë ciklin jetësor individual (Kipke, 1999). Një 

pikëpamje	e	tretë	është	përkufizimi	i	adoleshencës	si	një	periudhë	e	karakterizuar	nga	

forca kundërshtuese/opozitare. G.Stanley Hall më 1904 përshkroi adoleshencën si 

një periudhë shumë të shëndetshme jetësore dhe si periudhë e rritjes së ndërmarrjes 

së rreziqeve, trazirave dhe pritshmërive në problemet e sjelljeve gjatë pubertetit dhe 

problemet e reja për shëndetin riprodhues. 

 

2.3.3 Origjina e adoleshencës, një perspektive historike

Historianët kulturorë thonë se adoleshenca u krijua gjatë viteve të para të shek. XX. 

Një përshtypje sociologjike e kundërt me këtë thotë se adoleshenca u krijua dhe u 

institucionalizua gjatë periudhës që shumë shoqëri perëndimore ndryshuan nga 

shoqëri agronomike në ekonomi të industrializuar (Furstenberg, 2001). Sipas kësaj 

pikëpamjeje zgjatja e shkollimit dhe emergjenca e rritjes së tregut të punës shoqërohet 

nga zhdukja e mundësive për punë për të rinjtë që kontribuojnë në krijimin e një faze 

të zhvilluar midis moshës së vogël dhe adoleshencës. 

Në vitin 2011, Furstenberg, theksoi se para shek. XX, rinia mbetet një periudhë e 

errët, e panjohur dhe e keqpërkufizuar	duke	përfshirë fëmijët dhe të rinjtë por edhe të 

rinjtë e rritur të cilët mbeten gjysëm të varur në moshën e rritur. Adoleshenca ndryshe 

shikohet si një fazë në të cilën ndryshimet dhe eksperiencat janë biologjikisht dhe 

sociologjikisht vendimtare. 

2.3.4 Pikëpamja nga ana biologjike e adoleshencës

Perspektiva biologjike ose e bazuar tek problemi parashikon që adoleshenca të jetë një 

fazë problematike dhe ku ka vështirësi të menaxhimit të këtij ndryshimi nga fëmijë në 

të rritur (Kipke, 1999). Ky ndryshim u vu re në shek. XX ku adoleshenca përshkruhet 
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si një periudhë me vështirësi të mëdha si nga fëmijët që kanë vështirësi që të përballen 

me ndryshimet ashtu edhe të rriturit që kanë vështirësi të përmbajnë energjitë e tyre 

dhe inpulset (Steinberg, 2001).

Pikëpamja biologjike e bazuar në problemine adoleshentëve u zbulua nga studiuesi 

G.Stanley Hall. Ai konsiderohet të jetë ideatori i kërkimit shkencor për adoleshentët 

dhe është ndikuar nga teoria e evolucionit të Carls Darvinit. Në këtë teori (teoria e 

përsëritjes) Hall beson se zhvillimi i individit bëhet paralelisht me zhvillimin e species 

njerëzore. Teoria e Hallit e pa adoleshencën si një kohë që paralelonte evolimin e 

specieve në civilizim, e thënë ndryshe si koha ku qëniet njerëzore u bënë primitive si 

kafshët (Steinberg, 2001).

Pikëpamja	biologjike	e	adoleshencës	thekson	ndryshimet	hormonale	dhe	fizike	si	

një	forcë	udhëheqëse	që	përkufizon	natyrën	e	asaj	periudhe.	Ajo	thekson	se	adoleshenca	

është	 përbërë	 nga	 një	 sërë	 ndryshimesh	 fizike	 të	 sjella	 nga	 gjendja	 biologjike	 e	

personave (Green and Davey, 1995). Sipas Hall, zhvillimi i individit gjatë këtyre 

fazave karakterizohet nga forcat biologjike dhe gjenetike brenda personit dhe shumë të 

influencuara	nga	mjedisi	ku	jetojnë.	Ai	besonte	se	adoleshenca	është	pashmangshmërisht	

një periudhë stresi dhe se ndryshimet hormonale të pubertetit shkaktojnë rrëmujë për 

individin dhe personat e tjerë rreth tij. Nocioni i bazuar tek problemi vëzhgon gjithashtu 

problemet shëndetësore qëpërjetohen në mosha të ndryshme. Përshembull, pirja e 

duhanit, alkolit, infeksionet seksualisht të transmetueshme, HIV/AIDS, shkaktojnë 

probleme	që	fillojnë	nga	mosha	11-vjeçare	dhe	që avancojnë me kalimin e moshës 

(Elster and Kuznets, 1994).

2.3.5 Teoria sociologjike mbi adoleshencën

Teoria sociologjike mbi adoleshencën shpjegon se si adoleshentët, si një grup i 

vetëm, futen në shoqëri dhe se si ato sillen në epoka dhe kultura të ndryshme. 

Fokusi i teorisë sociologjike qëndron në marrëdhëniet midis brezave. Ato e zgjerojnë 

problemin që të rinjtë kanë në periudhën e transformimit të tyre nga adoleshentë në 

të rritur. Steinberg, ndërkohë që citon Kurt Lewin dhe Edgar Friedenberg shkroi se 

vështirësitë që adoleshentët përjetojnë gjatë periudhës së transformimit rriten sepse ato 

trajtohen si qytetarë të dorës së dytë. Kjo pikëpamje është mbështetur edhe nga teoritë 

bashkëkohore që tregojnë se shumë adoleshente janë të ndaluar nga të pasurit role të 

rëndësishme në shoqëri dhe eksperienca të ndryshme. Teoritë e tjera sociologjike të 
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adoleshencës	konsiderohen	si	konflikte	ndërmjet	brezave.	Steinberg,	duke	cituar	(Karl	

Mannheim, 1952) dhe (James Coleman, 1961) vëzhgoi se adoleshentët rriten në kushte 

të ndryshme sociale dhe kanë sjellje të ndryshme, karaktere dhe besime. Shoqëria 

moderne ndryshon shumë shpejt dhe kështu do të ketë gjithmonë probleme midis 

brezave (Mannheim, 1952). Adoleshentët kanë pikëpamje të ndryshme kulturore që 

mund të jenë të kundërta me vlera ose besime të shoqërisë së rritur (Coleman, 1961).

2.3.6 Teoria bashkëkohore e adoleshencës

Teoria bashkëkohore i sheh kërcënimet shëndetësore të ditëve të sotme tek adoleshentët. 

Shkollat	bashkëkohore	nuk	kanë	një	 teori	 të	vetme	por	mundohen	“të	vjedhin”	nga	

disa teori të ndryshme të disiplinave të ndryshme. Ato integrojnë konceptin biologjik, 

psikologjik, sociologjik, historik dhe antropologjik që të kuptohet më thjeshtë nga 

të rinjtë (Steinberg 2011). Kjo perspektivë përmban nevojën e adoleshentëve që të 

mos kenë probleme. Teoria bashkëkohore njeh rolin që luajnë faktorët biologjikë në 

eksperiencat e adoleshenteve. Ai gjithsesi bie në kundërshtim me faktorë të tjerë si 

ndryshimet hormonale, ndryshimet somatike dhe ndryshimet në sjellje.

2.4 PËRPJEKJET NË TË GJITHË BOTËN PËR TË INFORMUAR 

ADOLESHENTËT

Konferencat në Kajro dhe Dakar në vitin 1994 dhe 2004 hartuan posaçërisht 

rekomandime për adoleshentët për përmirësimin e aksesit tek shërbimet e shëndetit 

riprodhues. Shtetet pjesëmarrëse	konfirmuan	angazhimin	e	tyre	për	të	rritur	përpjekjet	

që adoleshëntët të kenë akses për të marrë informacion, këshillim dhe shërbime ndaj 

shëndetit riprodhues gjithashtu për të mbrojur privatësine e të rinjve duke i përfshire 

në programe të ndryshme rinore dhe duke i monitoruar (UNFPA, 2005).

ICPD në vitin 2004 përsëriti nevojën për përgatitjen e materialeve informuese 

mbi shëndetitn riprodhues dhe seksual. Që nga Konferenca e ICPD më 1994 janë 

bërë përpjekje në të gjithë botën për të mbrojtur shëndetin riprodhues dhe seksual 

tek adoleshentët. Një shembull është vendosja e klinikave miqësore për adoleshentët, 

veçanërisht në vendet në zhvillim. Gjithsesi, nuk ka standarde ose modele të shërbimeve 

shëndetësore për adoleshentët. Shtete të ndryshme përdorin modele të ndryshme. Disa 
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shtete përdorin shumë variante. Në SHBA, për shembull disa programe përmbajnë 

trajtimin tradicional duke ofruar orë jashtë shkollës. Disa të tjerë i vendosin këto 

programe nëpër klinika që të japin leksione pa pagesë vetëm për të rinjtë. Disa 

komunitete e përkrahin dhënien e informacionin për shëndetin riprodhues dhe seksual 

si një lëndë në kurrikulën shkollore (Hocklong et al. 2003). Të dhënat nga kërkimet 

tregojnë arritje të mëdha në seksualitetin e adoleshentëvë në ato vënde ku janë ofruar 

shërbime për adoleshentët. Në SHBA, Angli dhe vëndet e tjera të Europës Perëndimore 

që	nga	viti	1970	është	ulur	numri	i	shtatzanive	tek	adoleshentët.	Kjo	rënie	justifikohet	

nga përdorimi i metodave kontraceptive dhe rritja e përdorimit të kondomit (Hocklong 

et al. 2003). Në Angli ndryshimet pozitive u bënë më	1990	kur	filluan	të	krijoheshin	

strategji efektive në nivel kombëtar për të parandaluar shtatzanitë dhe IST-të tek të 

rinjtë. Gjithsesi këto vlera janë rritur përsëri (Bornemann, 2006).

Ndërhyrjet e përdorura për të ndryshuar sjelljen përfshijnë aktivitete që 

synojnë në vijim: 

(Agjencia e Zhvillimit të Shëndetit- HDA 2004).

1)  Rritjen e njohurive dhe ndërgjegjësimin mbi rreziqet apo të shërbimeve për të 

ndihmuar në parandalimin e rreziqeve;

2)  Duke ndryshuar qëndrimet, motivimet, besimet dhe perceptimet;

3)		 Rritjen	e	aftësive	fizike	ose	ndërpersonale;

4)  Ndryshimin e perceptimeve publike;

5)		 Influencimi	 mbi	 disponueshmërinë	 dhe	 lehtësinë	 e	 qasjes	 në	 shërbimet	

shëndetësore. 

2.5 KONCEPTI I SJELLJES SHËNDETËSORE

Kuadri i kësaj teze është i bazuar në teorinë se njohuritë dhe ndërgjëgjësimi janë 

përcaktuesit kryesore të sjelljeve lidhur me shëndetin siç është sugjeruar në teoritë e 

ndryshme të sjelljes shëndetësore të tilla si: Teoria e arsyetimit dhe planeve të veprimit 

(ART/PA) (Fishbein & Ajzen, 1975, Ajzen, 1985), Modeli i Besimit tek shëndeti 

(HBM) (Rosenstock, 1974) dhe Model i aftësive të Njohurive-Motivimit-Sjelljes 

(IMB) (Fisher et al. 2002). Ajo përfshin veprime, modele të sjelljes dhe zakone që 

lidhen me mirëmbajtjen, arritjen, përmirësimin e shëndetit (Conner, 2002). Sjellja 

shëndetesore gjithashtu përfshin aspekte të sjelljes të tilla si përdorimi i shërbimeve 
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mjekësore, në përputhje me regjimet mjekësore dhe sjelljet shëndetësore të drejtuara 

nga vetja (Conner 2002).

Disa nga faktorët më të zakonshëm në sjellje kanë nisur gjatë adoleshencës si: 

përdorimi i alkoolit dhe duhanit, përdorimi i  drogave të paligjshme, dietës dhe modelet 

e aktivitetit, si dhe sjellja seksuale (CDC, 2011b; WHO, 2013). Pra përmirësimi i ketyre 

sjelljeve shëndetësore është qëllimi kryesor i shumë aktiviteteve të shëndetit publik të 

cilët fokusohen tek të rinjtë (WHO, 2011b).Gjatë viteve të fundit, disa ndërhyrje që kanë 

si qëllim shkaktimin e ndryshimeve në sjellje shëndetësore sidomos të parandalimit të 

IST-ve janë bazuar mbi informacionin dhe modelet e sjelljeve. Sugjerimi është që 

individët	janë	më	të	predispozuar	që	të	fillojnë	dhe	të	mbajnë	sjellje	të	programuara	

shëndetësore nëse janë të mirëinformuar, të motivuar për të vepruar dhe kanë vetbesim, 

shprehi për të ndërmarrë veprime (Fisher et al. 2003). Modeli IMB tregon se është i 

përshtatshëm për edukimin seksual në shkolla dhe mund të përkthehet shumë lehtë 

në teori të fokusuara nga pikëpamja e sjelljes në programet riprodhuese dhe seksuale. 

Më tej forcon elementë të ndryshëm si shërbime shëndetësore parandaluese dhe të 

aksesueshme për adoleshentët, mbështetje sociale nga prindërit dhe pjesëtarët e tjerë 

të komunitetit (SOGC, 2004).

Të jesh i mirëinformuar rreth parandalimit të sjelljeve lidhur me HIV dhe IST të tjera 

dhe zhvillimi i sjelljeve pozitive drejt njerëzve të infektuar me HIV janë vendimtare 

për të ndryshuar sjelljen e njerëzve (Thompson et al, 1999).

Sipas studimeve të ndryshme, nëse të rinjtë posedojnë njohuri, informacion dhe 

motivim për kryerjen e marredhënieve të mbrojtura dhe të sigurta, atëherë ata mund të 

ndryshojnë qëndrimin dhe sjelljen e tyre (Synovitz et al. 2002).

Permirësimi i njohurive mbi parandalimin e HIV-it, dhe qëndrimi mbështetës për 

njerëzit që janë të prekur  janë qëllime të rëndësishme për shëndetin riprodhues dhe 

seksual.

2.6 NJOHURI, QËNDRIME DHE SJELLJE TË TË RINJVE 
MBI SHËNDETIN SEKSUAL DHE RIPRODHUES 
NË SITUATËN GLOBALE

Shumica e literaturës mbi njohuritë dhe ndërgjegjësimin për Infeksionet seksualisht 

të transmetueshme tek adoleshentët në vendet e industrializuara vjen nga Shtetet e 
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Bashkuara dhe konsensusi i përgjithshëm është se adoleshentët janë pak të informuar 

për IST-ve përveç HIV/ AIDS (Nsuami et al. 2010). Sipas një studimi të kryer në 

Shtetet e Bashkuara tek adoleshentet vajza 14-18 vjeç, seksualisht aktive, tregohet se 

adoleshentet	kërkojnë	informacion	bazë	mbi	IST	të	tilla	si	klamidia,	gonorre	dhe	sifilis	

vetëm pas infektimit (Downs et al. 2006).  Në vitet e fundit, shumica e sondazheve mbi 

njohuritë dhe ndërgjegjësimin rreth IST tek adoleshentët e vendeve të tilla si Australia, 

Kanadaja, Britania e Madhe dhe Italia janë përqendruar tek HPV dhe klamidia (Peluchi 

et al. 2010).

Në përgjithësi, një pjesë e vogël e adoleshentëve (shtrirje prej 5-66%) ishin në 

gjendje	 të	 identifikojnë	dy	 infeksione	ose	 të	 paktën	dallonin	 se	 ishin	 seksualisht	 të	

transmetueshme (Das 2010; Agius, 2010). 

Janë më tepër se 30 infeksione seksualisht të transmetueshme, të cilat 

mund	 të	 shkaktohen	 nga	 bakterie	 (gonorrea,	 klamidia,	 sifilizi,	 etj),	 nga	 viruse	

(AIDS, herpes genital, hepatit B, infeksionet nga cytomegalovirus) apo parazitë 

(trichomoniasis,candida, scabia pubis) (Sasadeusz et al. 2008, WHO, 2011a).

Sipas CDC, 50% e të gjithë të diagnostikuarve me IST në Shtetet e Bashkuara 

përfshijnë moshën 25 vjeç ose më të vegjël, kunjë në katër raste të reja me IST ndodh 

tek adoleshentët (CDC, 2011). 

Gjatë 2007-2011, është vërejtur rritje e qëndrueshme e rasteve me klamidia tek të 

rinjtë e moshës 10-24 vjeç, në mënyrë të veçantë tek femrat (CDC, 2011). 47.8 % e 

nxënësve të shkollës së mesme tregojnë se kanë kryer marredhënie seksuale dhe 7.1 % 

tregojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale para moshës 13 vjeç. 

Në vitin 2006, rreth 22. 000 të rinj të kësaj grupmoshe jetonin të infektuar me 

HIV	dhe	afërsisht	një	milion	kishin	klamidia,	gonorrea	apo	sifilis	(Gavin,	2009).	Në	

vitin 2004, 16.000 vajza të moshës 10-14 vjeç ishin shtatzëna dhe në 2006, pothuajse 

18.000 djem dhe vajza në të njëjtin grupmoshë kishin një IST. Të dhënat nga 2010 në 

Angli, tregojnë se të rinjtë e moshës 16-24 vjeç përbënin 63% të rasteve me klamidia, 

54% me lythat gjenitale, 47% të gonorresë, 41% të herpesit dhe 16% të rasteve të 

sifilizit	të	diagnostikuar	në	klinika	të	mjekësisë	urogjenital	(Agjencia	e	Mbrojtjes	së	

Shëndetit – HPA, 2011).

Mbizotërimi i IST-ve tek adoleshentët në Gjermani nuk është i njohur plotësisht. 

Megjithatë, rreth 14.000 vajza minorene mbeten shtatzënë çdo vit,  tregues ky, që  

një pjesë e konsiderueshme e adoleshentëve përfshihen në marrëdhënie seksuale të 

pambrojtura. Për grupmoshën 15-19 vjeç, egzistojnë të dhëna për infektimin nga HIV 
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dhe	sifilizi,	 të	cilat	 janë	sëmundje	që	duhet	të	regjistrohen,	por	nuk	ka	të	dhëna	për	

HPV, klamidia apo gonorrea. Sipas të dhënave nga raporti kombëtar shëndetësor, në 

2009	rezulton	se	incidenca	e	sifilizit	në	këtë	grupmoshë	ishte	1.1	për	100.000,	dhe	në	

2010, incidenca e HIV ishte 1.4 për 100.000 banorë (Iftner et al. 2010).

Deri më tani, pak studime epidemiologjike janë fokusuar në këtë çështje. Në një 

sondazh të kryer nga studiuesi Iftner duke përfshirë 1692 gra të moshës 10-30 vjeç, 

22% e tyre rezultuan pozitiv me HPV. 57% e atyre që rezultuan pozitiv ishin më të rinj 

se 23 vjeç (Iftner et al. 2010).

Prevalenca më e ulët u vërejt në grupmoshën 10-16 vjeç (11,6%) dhe më të lartë 

(28,3%) në grupmoshën 20-22 vjeç. 

Aktualisht, të dhënat e publikuara mbi prevalencën e klamidias janë bazuar në 

një sondazh të kryer në një kampion prej 266 vajzash minorene në Berlin, Gjermani, 

ku vajzave të cilat raportuan se kanë pasur marrëdhënie seksuale të pambrojtura iu 

ofrua një test klamidia (Gille & Klapp, 2007). 5.4% e popullsisë së studimit kishin një 

infeksion klamidia në kohën e ekzaminimit. Prevalenca e infeksionit rritet me moshën 

dhe ishte 3.6% në mesin e 15-vjeçareve, 4.0% në mesin e 16-vjeçareve dhe 10% në 

mesin e 17-vjeçarëve. Vajzat që kishin shkollimin mëtë ulët kishin një prevalencë më 

të lartë se ata që kishin një nivel më të lartë shkollor (Gille & Klapp, 2007).

Studimet e fundit rreth njohurive dhe ndërgjegjësimit mbi HPV dhe klamidia tek të 

rinjtë në dy qytete gjermane, Berlin dhe Bon, raportojnë gjithashtu nivele të ulëta të 

dijes: në Bon, vetëm 15% e pjesëmarrësve kishin dëgjuar për klamidia (Lengen et al. 

2010).

Shumë adoleshentë dhe të rinj kryejnë marrëdhënie seksuale me shumë partnerë pa 

përdorur mjete mbrojtëse. Në vitin 2006, 22, 7 % e nxënësve të shkollës së mesme në 

Portugali tregojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe pjesa më e madhe (71,1%) 

tregojnë se kanë kryer marrëdhenie që në moshën 14 vjeçare ose më vonë (Reis et al., 

2011).

Fillimi i hershëm i aktivitetit seksual është cilësuar si një ndikues i rëndësishëm në 

shëndetin seksual (UNAIDS, 2010; WHO, 2010).

Disa studime tregojnë se aktiviteti i hershëm seksual shoqërohet me sjellje të 

rrezikshme, siç është dhe përdorimi i substancave të ndryshme (Madkour et al., 2010).

Megjithatë shumica e adoleshentëve nuk kanë disa partnerë në një kohë të caktuar 

por numri i tyre ndryshon me kohën. Për më tepër, midis adoleshentëve aktivë seksual, 

vetëm 81,3% në Portugali (Reis et al., 2011) dhe 61,5% në SHBA (Eaton et al., 2008) 
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shprehen se kanë përdorur kondom herën e fundit që kanë kryer marrëdhënie seksuale. 

Duhet theksuar se shumë pak e përdorin kondomin çdo herë që kryejnë marrëdhënie 

seksuale, sepse shumica e përdor atë me raste. Kështu që, adoleshentët të përfshirë në 

marrëdhënie seksuale vendosen para rrezikut së marrjes së IST duke përfshirë edhe 

HIV-in.

Edhe pse përqindja e adoleshentëve që raportojnë përdorimin e prezervativëve në 

marrëdhënien e parë seksuale apo në shumicën e herëve është rritur gjatë viteve të 

fundit (Robin et al. 2004), një numër i konsiderueshëm ende nuk e konsideron për ta 

përdorur (Currie et el. 2012). 

Disa nga arsyet e dhëna për mospërdorim janë vështirësia për t›u përdorur kur janë 

me shumë përvojë seksualisht, ndjehen të turpëruar apo janë shumë të shtrenjtë për t’u 

blerë rregullisht (Kirby et al. 2010).

Prevalenca	e	seksit	të	pambrojtur	gjatë	“natës	së	parë”	tek	të	rinjtë	në	Suedi	është	

raportuar të jetë në rritje të vazhdueshme, veçanërisht në mesin e femrave të moshës 

16-19 vjeç: është rritur nga rreth 12% në 2000 në 22% në 2007 (Danielsson et al . 

2012). 

Përdorimi i prezervativëve shihet kryesisht si një mbrojtje kundër shtatzanisë dhe 

jo IST, si dhe gjithashtu përdorimi i tyre bëhet i parregullt kur përdoren kontraceptivë 

të tjerë. Përveç kësaj, shumë adoleshentë nuk e perceptojnë veten të jenë në rrezik nga 

IST (Danielsson et al. 2012). 

Një studim i të rinjve të moshës 16-21 vjecare në Angli rezultoi se edhe pse një 

pjesë e madhe ishte në dijeni për IST, vetëm një numër i vogël e mendonte veten në 

rrezik (De Souza-Thomas L et al. 2005).

Pavarësisht se Gjermania, njësoj si vendet e tjera të Europës Perëndimore si Austria, 

Holanda dhe Zvicra kanë kohë të gjatë që merren me edukimin seksual në shkollë, 

është vërejtur që pjesa më e madhe e adoleshentëve kanë mangësi në informacion rreth 

IST por jo rreth HIV/AIDS. Arsyeja për këtë është se HIV/AIDS është tema kryesore 

që diskutohet në pjesën më të madhe të shkollave (Lengen et al. 2010). 

Rezultatet e studimeve të kryera nga Federal Centre for Health Education për 

seksualitetin	e	adoleshentëve	të	marrë	në	pyetje	konfirmojne	se	80%	e	moshës	14-17	

vjeç, tregojnë se kane marre edukim seksual në shkollë, por 72% e tyre e ndarë në 40% 

e vajza dhe 32% djem kërkojne më shumë informacion rreth IST (BZgA 2006).

Studimet e shteteve të industrializuara kanë treguar se njohuritë e adoleshentëve 

rreth IST janë të ulta në krahasim me njohuritë për HIV/AIDS (Nsuami et al. 2010).
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Pavarësisht se shëndeti seksual dhe riprodhues tek adoleshentët në vendet e 

industrializuara është konsideruar si i mirë, ndryshimet në treguesit përfundimtarë si 

shtatzanitë tek adoleshentët, si një indikator i marrëdhënieve seksuale të pambrojtura, 

është vëzhguar brenda dhe ndërmjet rajoneve. Përveç faktit që shtatzania tek të rinjtë 

në SHBA ështe zvogluar që nga 1991, ata akoma konsiderohen me numrin më të madh 

se shtetet e tjera të industrializuara dhe gjithashtu thuhet se janë nga më të lartat në 

botë (Centers for Disease Control and Prevention – CDC, 2012)

Nga vendet e Europës shtatzania tek të rinjtë është një problem madhor më shumë, 

në Mbreterinë e Bashkuar ku norma vjetore është 47 për 1000 në moshat 15-19 vjeç. 

Në qytetet e tjera në të njëjtin rajon norma është midis 12 dhe 25 për 1000. 

Krahasimi midis Europës Perëndimore dhe asaj Lindore tregon që norma e 

shtatzanisë tek të rinjtë shkakton abortin dhe IST midis adoleshentëve janë konsideruar 

më të larta në periudhën e sotme sesa në atë të mëparshëm (CDC, 2013).

Trendi i ritmeve të shtatzanive tek të rinjtë është tregues për shëndetin riprodhues 

dhe seksual të adoleshentëve dhe mundësive e kapacitetit që kanë ata për të kontrolluar 

shëndetin riprodhues dhe seksual (McKay, 2010). Faktorët që janë dhënë për të 

shqyrtuar ndryshimet në treguesit përfundimtar janë përfshirë niveli ekonomik, etnia, 

niveli	arsimor	familjar,	struktura	dhe	funksioni	familjar,	influenca	sociale	nga	familja,	

shoqëria dhe komunitetet, qëndrimet kulturore dhe mundësia për edukim nga shërbimet 

e kujdesit shëndetsor (Santelli, 2009).

Sjelljet që kontribuojnë në shkaqet kryesore të vdekjes dhe sëmundjeve tek 

adoleshentët janë plagosja, dhuna, alkooli, përdorimi i drogës dhe sjellje të rrezikshme 

seksuale (CDC, 2011). Kënaqësia nga sjelljet e rrezikshme bën që të mos mendojnë për 

rezultatet negative shëndetësore të një sjelljeje të tillë, por perceptojnë vetëm efektet 

e menjëhershme pozitive të tillë. si kënaqësia me miqtë dhe moshatarët (Currie et al. 

2012). 

Në	10-vjeçarin	e	fundit	rritja	e	numrit	të	të	diagnostikuarve	nga	IST	si	sifiliz,	gonorrea	

dhe klamidia është vëzhguar në disa vende të Europës Perëndimore veçanërisht tek të 

rinjtë 16-19 vjeç (Health Protection Surveillance Centre – HPSC, 2005). 

Kjo është marrë si një tregues që adoleshentët kanë mangësi në informacionin e 

nevojshëm dhe mundësi që mund t’i ndihmojnë të jetojnë jetë të shëndetshme sekuale 

dhe riprodhuese (WHO, 2001).

Për shembull, adoleshentët aktiv seksual që nuk kanë njohuri mbi shëndetin 

riprodhues nuk mund ta mbrojnë veten e tyre nga shtatzania dhe IST përfshirë HIV-in 



28

(WHO, 2000).

Në të gjithë vendet, shumica e adoleshentëve raportojnë se ata marrin informacionin 

e tyre mbi shëndetin seksual në përgjithësi dhe mbi IST në veçanti, kryesisht përmes 

edukimit shëndetësor formal në shkolla (Jones et al. 2011). 

Ndërsa adoleshentët seksualisht aktivë mund të marrin më shumë informacion 

rreth IST përmes kontaktit me gjinekologun e tyre apo mjekun. Ata që ende nuk 

janë seksualisht aktivë kanë më pak gjasa që të kenë pasur diskutime të thella me 

profesionistët e kujdesit shëndetësor (Swenson, 2010). 

Burime të tjera informacioni të cilat janë përmendur shpesh nga adoleshentët 

përfshijnë prindërit, kolegët, dhe media të ndryshme të tilla si radio, televizion ose 

internet (WHO, 2013).

HIV/AIDS-i	mbetet	një	nga	sfidat	më	madhore	të	shëndetit,	pasi	sëmundjet	e	lidhura	

më AIDS-in përbëjnë një nga shkaqet më të rëndësishme të vdekjeve në botë (Baer et 

al. 2000).

Sipas raportit të UNAIDS vlerësohet se  në fund të vitit 2011, afro 34 milion njerëz 

jetonin me HIV. Megjithatë një fakt i rëndësishëm është se numri i personave të infektuar 

rishtazi (raste të reja) vazhdon të ulet, kështu në 2011 janë evidentuar 2.5 milion raste të 

reja, shifër kjo 20% më e ulët se në vitin 2001. Vlerësimet tregojnë se 0.8% e adulteve 

të moshës 15-49 vjeç në mbarë globin janë infektuar me HIV, megjithatë epidemia 

vazhdon të ndryshojë ndërmjet vendeve dhe rajoneve. Afrika Sub-Sahariane  mbetet 

sërish më e prekura nga epidemia, ku mund të thuhet se afërsisht 1 në 20 adultë (4.9%) 

jeton me HIV, duke përbërë afërsisht 69% të të infektuarve me HIV në mbarë botën. 

Në 2011 numri i vdekjeve nga AIDS ishte 1.7 milion, shifër kjo që paraqet një ulje 

prej 24% në krahasim me vitin 2005 ku kjo shifer ishte 2.3 milion. Kjo ulje pasqyron 

rritjen e mundësisë për trajtim më antiretroviralë, por edhe për kujdes e mbështetje 

(UNAIDS,  2011).

Studimet mbi STI-të tek adoleshentët tregojnë se numri i rasteve po rritet. Çdo vit, 

1 në 20 adoleshentë vuan nga IST-të të tjera përveç HIV/AIDS (Cohall et al. 2001). 

Kur faktorët si mungesa e njohurive, ndryshimi i shpeshtë i partnerëve ose pasja e 

partnerëve të shumtë kombinohen, rreziku që adoleshentët të bien në kontakt me këto 

sëmundje rritet (OBSH, 1998). Adoleshentët gjithashtu nuk kanë informacione të 

mjaftueshme mbi kontraceptivët dhe një numër i konsiderueshëm prej tyre nuk dinë se 

si të parandalojnë shtatzanitë apo transmetimin e IST-ve (Serbanescu, 2002).
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2.7 NJOHURI, QËNDRIME DHE SJELLJE TË TË RINJVE MBI 
SHËNDETIN RIPRODHUES DHE SEKSUAL NË SHQIPËRI

Shumë studime kanë treguar se akoma ka një mungesë të theksuar të informacionit 

si dhe keqkuptime lidhur me çështjet e shëndetit seksual e riprodhues prej popullsisë 

shqiptare dhe sidomos të asaj të zonave rurale, të cilat ndikojnë në treguesit jo të 

mirë lidhur me shëndetin seksual e riprodhues (ADHS, 2010). Megjithëse numri i 

lindjeve vazhdon të pësojë ulje të ndjeshme, Shqipëria vazhdon të ketë nivel të lartë 

lindshmërie në Evropë dhe niveli i përdorimit të metodave kontraceptive moderne 

është nga më të ulëtat në rajon. 

Përdorimi i metodave kontraceptive moderne është vetëm 8%. Gratë në Shqipëri 

vazhdojnë të kenë njohuri të pakta për vlerën e kontraceptivëve. Ka mjaft shtatzani të 

padëshiruara si dhe një numër të lartë abortesh. 

Studime të ndryshme kanë treguar se koha  kur gratë drejtohen tek personeli i 

specializuar për ndjekjen e shtatznisë është e vonë, mbas tremujorit të dytë të 

shtatzanisë, madje dhe në fund të tremujorit të tretë, por ka mjaft nga ato që nuk kanë 

marrë fare kujdes para lindjes nga ndonjë profesionist shëndetësor  (RH Survey, 2002).  

Niveli i njohurive lidhur me HIV/AIDS është i lartë, 93% e femrave dhe 94 % e 

meshkujve shprehen se kanë dëgjuar për HIV/AIDS. Por, nga ana tjetër, rezultatet 

tregojnë se shumë shqiptarë nuk kanë informacion të saktë për rrugët e transmetimit të 

virusit HIV (ADHS, 2010).

Për të reduktuar riskun e transmetimit të HIV-it parandalimi dhe trajtimi i IST-ve 

redukton riskun e transmetimit seksual të HIV. Efekti bashkëshoqërues në transmetimin 

e HIV është më i lartë në sëmundjet ulçerative (WHO, 2000).

Mosha mesatare për eksperiencën e parë seksuale është 16 vjeç për vajzat dhe 17 

për djemtë (UNFPA,2006). Bazuar në studime të ndryshme duket se po vjen duke 

u ulur dhe është raportuar se është midis moshës 15 vjeç. Megjithëse në përqindje 

relativisht të ulta, ka raportime të përfshirjes së adoleshentëve në raporte seksuale 

edhe në mosha më të vogla, nën 15 vjeç (ISHP & UNFPA, 2009). 

Mosha mediane në kohën e kryerjes së marrëdhënies së parë seksuale mes femrave 

është më e ulët se ajo e meshkujve (Merkuri, 2012).

Fillimi i hershëm i aktivitetit seksual është vënë re më tepër tek femrat rome, ku 

gati 1/3 e tyre kanë kryer marrëdhënien e parë seksuale midis moshës 10-14 vjeç (Bio-

BSS, 2006).
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Sipas të dhënave megjithëse treguesit  e  fertilitetit janë ulur ndjeshëm për gratë  e 

moshës 19-24 vjeç, në  pesë vitet e fundit, fertiliteti për grupmoshën 15-19 vjeç  nuk 

ka  ndryshime të  mëdha. Kjo për shkak se mosha mesatare e martesave për femrat 

ështe 23.8 vjeç dhe kemi një shkallë të lartë të emigracionit të moshës riprodhuese 

(UNFPA, 2006).

Tendenca  e  martesave  në  një  moshë  të rritur, por fillimi i marrëdhënieve seksuale 

në një moshë më të re janë karakteristika të periudhës së  sotme. Të dhënat tregojnë  

që numri i martesave nën moshën 19 vjeç për vajzat në vitin 2005, është ulur me 

6% krahasuar me vitin 1990 dhe 31% krahasuar me vitin 2002 ndërsa për djemtë 

numri i martesave nën moshën 19 vjeç është shumë i vogël dhe si rrjedhim nuk ka 

vend për diskutim tendenca në vite. Megjithëse  një  tendencë  në  ulje të  martesave 

nën  moshën 19 vjeç,  shifra 26.2%  e numrit të përgjithshëm të  martesave  nën  këtë 

moshë  është  një  shifër e lartë. Kultura shqiptare nënkupton që  martesa sjell lindjen 

e fëmijëve. 

Përqindja  e  femrave  të  reja  që  kishin  kryer  marrëdhenie  seksuale përpara  

moshës  18  vjeç  ishte  rritur  nga  12.4%  ndermjet  atyre  që  në  momentin  e anketimit 

i perkisnin grupmoshes 25-29 ne 16.3 % per grupmoshën 20-24 në momentin e 

anketimit (3.9% rritje). Duke bere te njejtin krahasim të grupmoshave 20-24 dhe 25-

29 si tek femrat, rritja për meshkujt kuotohet në shifrën 5.2% (CDC, 2005).

Zona urbane paraqet një shkalle më të lartë të marrëdhenies së parë seksuale 

paramartesore se zona rurale. Një përqindje më e lartë e lindjeve para moshës 18 

vjeç rezulton nga marrëdhënia e pare seksuale në mosha shume të reja (ISHP, 2009).

Gratë	 e	 reja	 15-24	 vjeç	 raportuan	 njohuri	 më	 të	 pakta	 mbi	 metodat	 specifike	

kontraceptive se sa gratë më të mëdha në moshë. Niveli i përdorimit të metodave 

kontraceptive moderne është nga më të ultat në rajon vetëm 8%. Rreth 81% e femrave 

të reja raportuan se kishin përdorur një metodë kontraceptive ato vetë ose partneri në 

marrëdhënien e parë seksuale. Por, pothuajse të gjitha gratë që raportuan përdorimin 

e një metode kontraceptive veçuan metodën e tërheqjes të përdorur nga partneri i 

tyre gjatë përvojës së parë  seksuale (ISHP, 2012).

Të rinjtë në Shqipëri vazhdojnë të kenë një informacion të ulët për efektivitetin e 

metodave moderne kontraceptive, ka mjaft shtatzani të padëshiruara dhe një numur të 

lartë abortesh. Pavarësisht nga një tendencë uljeje, aborti vazhdon të mbetet një nga 

metodat më të përdorshme të kontrollit të lindjeve. 

16% e personave 15-24 vjeç në botë përdorin prezervativ. Kjo tregon prezencën e 
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lartë të sjelljeve me rrisk ndër të rinjtë të lidhura me HIV/AIDS (CDC, 2005).

Megjithëse Shqipëria vlerësohet si një vënd me prevalencë të ulët për infeksionin 

e HIV tendenca  në rritje është shqetesuese. Gjate viteve te fundit verehet nje tendence 

e rritjes se numrit te rasteve me HIV ne grupmoshen 15-24 vjeç. Faktorë të tillë 

si mungesa e aksesit ndaj një informacioni të saktë dhe shkencor, mungesa e një 

edukimi seksual të përshtatshëm, mungesa  e  sherbimeve per  te  rinjte  veçanerisht  

ne  zonat  rurale, ndryshimi i normave seksuale, i bëjnë të rinjtë vulnerabël ndaj HIV/

AIDS (ISHP,2011).

Arsyeja kryesore e përdorimit të prezervativit, e përmendur pothuaj në të gjitha 

studimit si dhe nga përqindja më e madhe e të rinjve, është raportuar shmangia e një 

shtatzënie të padëshiruar. Vetëm një përqindje e vogël e të rinjve përdorin prezervatin 

për të shmangur një IST apo HIV/AIDS (MSH, 2007).

33.3% e nxënësve kishin përdorur prezervatin herën e fundit që kishin kryer 

marrëdhënie seksuale. Arsyeja e përdorimit të prezervativit ishte 59% të shmangnin 

shtatzaninë dhe vetëm 19% raportuan perdorimin e prezervativit për të shmangur 

IST & HIV/AIDS. Adoleshentët bisedojnë problemet imtime më shumë me njëri-

tjetrin. Bashkëmoshatarët, media, shkolla janë burimet më të permendura  nga  vete  

ato  si  burime  informacioni (UNFPA,2006).

Shumica e të rinjve e marrin  informacionin rreth HIV/AIDS dhe IST nga media, 

ndërsa ky informacion nuk sigurohet ashtu siç duhet nga shkolla, prindërit dhe 

institucione  të tjera përgjegjëse. Studimi vë  në  dukje  një  nivel të lartë të  sjelljeve 

seksuale të rrezikshme si p.sh marrëdhenie seksuale pa prezervative, me shumë 

partnere, duke qënë më të dukshme në nëngrupet e të rinjve me vulnerabilitet më të 

lartë si të rinjtë emigrante, në mënyrë të veçantë ata sezonale, të rinjtë që kanë lënë 

shkollën dhe përdoruesit e drogave (CDC, 2005).

Hepatiti	B	është	konstatuar	në	përqindje	shumë	më	të	larta	se	sa	sifilizi	në	të	gjitha	

popullatat. Në popullatën e përgjithshme përqindja e rasteve pozitive për Hepatitit B 

ishte 5.6%, ndërsa në popullatën rome ishte 13.5%. Gjithashtu, përqindje të larta u 

konstatuan dhe te PDI dhe MSM (përkatësisht 15% dhe 17.6%) (ISHP, 2012).

Për një periudhë 5-vjeçare, 2007-2011, tregojnë se ka një mbizotërim të rasteve me 

IST-të në grupmoshën 20-29 vjeç, duke përbërë 43.5 % të të gjitha rasteve. Ndërsa 

grupmosha 15-19 vjeç zë rreth 4.9 % të tyre (ISHP, 2012).

Studimi për sjelljet që lidhen me shëndetin e fëmijëve në moshë shkollore, tregoi se 

14% e nxënësve të moshës 13-15 vjeç janë të përfshirë në marrëdhënie seksuale. Këto 
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të dhëna janë në të njëjtën linjë dhe me ADHS, i cili tregon se më shumë se një e treta 

e moshës 15-49 vjeç e grave të intervistuara (36%) kanë kryer marrëdhënie për herë 

të parë ndërmjet moshës 15 dhe 19 vjeç dhe një përqindje e vogël (1%) e kishin kryer 

aktin e parë seksual përpara moshës 15 vjeç. 1.4% e djemve kishin kryer aktin e parë 

seksual ndërmjet moshës 15-19 vjeç. 

Vetëm 3% e adoleshentëve	kishin	filluar	rrugën	e	mëmësisë,	përfshi	2	%	që	ishin	

nëna.	Përqindja	e	femrave	të	reja	që	kishin	filluar	lindjen	e	fëmijëve	rritej	shpejt	me	

rritjen e moshës, nga thuajse asnjë në moshën 15 vjeç, në 12% midis femrave të moshës 

19 vjeçe. Të dhënat bazuar në studimin e sjelljeve të rrezikshme tek të rinjtë, 2009, 

tregojnë se 22.3 % e djemve kishin patur marrëdhënie seksuale vetëm me një partner, 

ndërsa 25% kishin patur me 2 apo më shumë partnerë. 

Vetëm 16.3% e të intervistuarve u shprehën se kishin përdorur masa mbrojtëse 

gjatë marrëdhënies seksuale. Pavarësisht nga të dhënat e pakta lidhur me situatën e 

infeksioneve seksualisht të transmetueshme, vitet e fundit duket se ato kanë prirje drejt 

rritjes. Bazuar në të dhënat statistikore kombëtare të vitit 2011, rreth 5.1% e numrit të 

aborteve i përkisnin moshës 14-19 vjeç, dhe 7% të këtyre rasteve ishin të pamartuara. 

Niveli i edukimit përfaqëson një faktor të rëndësishëm ndikues, pra aborti ishte në 

mënyrë	më	të	ndjeshme	më	i	lartë	(46.9%)	ndërmjet	atyre	me	arsim	të	nivelit	fillor.

Kanë kaluar 20 vjet që nga diagnostikimi i rastit të parë të infektuar me virusin HIV 

në Shqipëri (1993). Në bazë të të dhënave të mbledhura nga ISHP deri në Nëntor 2013, 

janë regjistruar 671 raste me HIV / AIDS në Shqipëri, meshkuj 469 raste dhe femra 

202 raste.Të rinjtë e grupmoshës 16-25vjeç janë 80 raste, nën moshën15 vjeç janë 33 

raste dhe të rritur 558 raste (ISHP, 2013). 

Të dhënat ekzistuese dhe studimet e kryera deri më tani tregojnë se Shqipëria nuk ka 

ndonjë epidemi të gjeneralizuar, apo të përqëndruar të HIV / AIDS. Nga përllogaritjet, 

prevalenca e HIV/AIDS në Shqipëri është (0.02%) dhe incidenca është (0.003%) 

(popullata sipas CENSUS, 2011). Ndonëse prevalanca e infeksionit HIV është e ulët, 

vihet re një tendencë në rritje e numrit të rasteve të reja në vitet e fundit. Viti 2013 

shënon dhe numrin më të lartë të rasteve të reja të diagnostikuara në vite. Në këtë vit 

rezultojnë 96 persona HIV pozitiv, meshkuj 66 dhe femra 30 ku midis tyre 15 raste 

janë të grupmoshës 1-25 vjeç dhe 81 të rritur (ISHP, 2013). Të dhënat e mbledhura dhe 

të raportuara vijnë nga testimet vullnetare, të cilat pavarësisht rritjes së tyre vazhdojnë 

të jenë të ulta këto për shkak të sëmundjes apo testimit të dhuruesve të gjakut. Të gjitha 

këto	flasin	vetëm	për	problemin,	por	është	e	vështirë	të	njohësh	shkallën	e	përhapjes	së	
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tij, pa pasur studime të tjera apo vlerësime. 

Pavarësisht disa studimeve, në disa grupe të popullsisë akoma ka nevojë për studime 

të tjera për të kryer parashikime që t’i afrohen më shumë realitetit. Nga 96 rastet e tjetra 

të diagnostikuara gjatë vitit 2013, 53 prej tyre janë diagnostikuar në stadin HIV/AIDS. 

Kjo diagnozë e vonshme, tregon për shkallën e ulët të testimit vullnetar e lidhur kjo me 

aksesin e ulët për testim dhe nivelin akoma më të ulët të edukimit dhe njohurive për 

rëndësinë e testimit vullnetar. Për pasojë këta persona mund të jenë infektuar pa e ditur 

dhe partnerët e tyre gjatë një periudhe kohe relativisht të gjatë. Efekti i mundshëm 

shumues i kësaj situate, po të kemi parasysh se secili person mund të ketë patur disa 

partnerë, është shumë i rëndësishëm dhe hedh dritë mbi nevojën e ngutshme për ta 

diagnostikuar infeksionin qysh në fazat e hershme të tij. Numri i testimeve vullnetare 

të kryera në qendrat e këshillimit dhe testimit vullnetar në Tiranë dhe në të gjitha 

prefekturat e vendit është 2137 testime vullnetare, shifër kjo që ka pësuar një rritje 

në krahasim me vitin e kaluar, ku shifra e testimeve vullnetare ishte 1677. Fuqizimi i 

këtyre qendrave duhet të jetë një proces në vazhdimësi ndaj duhet të kryhet rifreskimi 

dhe	perditësimi	i	njohurive	të	stafit	të	QKTV	në	mënyre	periodike	(ISHP,	2013).

Rasti i parë me HIV / AIDS në Shqipëri u raportua në vitin 1993. Gjatë periudhës së 

parë të infeksionit HIV në Shqipëri (1993-2000) numri mesatar i rasteve të raportuara 

ishte	6-7	persona	në	vit.	Në	vitet	2001-2003	vihet	re	një	dyfishim	i	numrit	të	rasteve,	

mesatarisht 20 raste të reja të diagnostikuara në vit, në periudhën 2004-2006, kjo shifër 

kalon numrin 30, ndërsa në vitet 2007-2010 numërojmë mbi 40 raste të reja dhe kështu 

vazhdon,	dhe	në	vitin	2013	 raportohen	96	 raste	 të	 reja,	pra	një	dyfishim	 të	 rasteve	

krahasuar me një trevjecar të mëparshëm (ISHP,2013). Pavarësisht tendencës në rritje 

nga viti në vit, të numrit të rasteve, Shqipëria mbetet një vend me prevalancë të ulët HIV 

/ AIDS në popullatën e përgjithshme. Studimet e survejancës së sjelljes dhe biologjike 

të realizuara në vitin 2005, 2008, dhe 2011 nuk japin asnjë të dhënë për qarkullim të 

infeksionit HIV në popullatën e përgjithshme. Rruga seksuale e transmetimit të virusit 

HIV vazhdon të predominojë në Shqipëri, ku rruga heteroseksuale dhe homoseksuale 

përbën përkatësisht 84% dhe 9% të rasteve,sipas të dhënave akumulative (1993-2003), 

në momentin e zbulimit për herë të parë të statusit HIV pozitiv të personit (ISHP. 

2013). Shpërndarja sipas rrugëve të transmetimit shkon paralel me shpërndarjen sipas 

grupmoshave. Duhet thënë se, në Shqipëri predominon grupmosha 25-45 vjeç që 

përbën (62.1 %) të totalit të rasteve me HIV / AIDS. Grupmoshat e tjera zenë një 

përqindje të konsiderueshme si më poshtë:
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•	 	 Fëmijët	nga	grupmosha	0-15	vjeç përbëjnë (4.9%) të rasteve.

•	 	 Grupmosha	16-24	vjeç përbën (8.9%) të totalit të rasteve dhe kemi rritje të 

numrit të të rinjve të infektuar me HIV në vitet e fundit.

•	 	 Grupmosha	 46-55	 vjeç përbën (15.2% të rasteve të raportuara, 56-65 vjeç 

përbëjnë (6.7%) dhe 65 vjeç më pak se (2%) të rasteve

Në Shqipëri 18% e rasteve të raportuara me HIV/AIDS kanë humbur jetën për 

shkak të AIDS, midis tyre dhe fëmijë. Për shumicën e tyre ky fakt lidhet direkt me 

me diagnostikimin e voshëm si dhe me diagnostikimin dhe trajtimin e infeksioneve 

oportuniste të cilat shoqërojnë rastet e kapura në stadet e vonshme AIDS (ISHP, 

2013).	 Përsa	 i	 përket	 shpërndarjes	 gjeografike	 numri	më	 i	madh	 i	 rasteve	 (48%)	 e	

tyre janë raportuar në Tiranë, më pas me një diferencë të madhe nga Tirana paraqiten 

rrethet e mëposhtme, Durrës (5.4%), Elbasan (5.7%), Vlorë (4.6%), Lushnjë (3.4 

%),etj. Pavarësisht numrit të vogël të rasteve duket qartë se HIV/AIDS tashmë është 

i pranishëm në të gjithë vendin. Shifrat e paraqitura në këtë raport janë vetëm shifra 

të raportuara, shifrat reale mundet të jenë disa herë më të larta, po të mbështetemi 

në numrin e ulët të testimeve vullnetare, si dhe në disa vlerësime paraprake që janë 

kryer në Shqipëri disa vite më pare (ISHP, 2013). Diagnostikimi i vonshëm vazhdon të 

mbetet një problem dhe kjo dokumentohet me faktin se 53 nga 96 raste të reja vetëm 

në vitin 2013 janë diagnostikuar në stadin e sëmundjes AIDS, ndërkohë që numri i 

atyre që ndodhen në këtë stad është akoma më imadh pasi këtu përfshihen dhe raste që 

janë diagnostikuar me HIV vite më parë. Kjo mbështetet dhe në faktin se pjesa më e 

madhe e rasteve (57%) janë referuar kryesisht nga klinikat, kur janë evidentuar shenja 

të sëmundjes.

Ligji për HIV / AIDS u rishikua dhe u miratua në korrik të vitit 2008. Ligji trajton 

aspektet juridike më të rëndësishme të HIV / AIDS,  përfshirë diskriminimin, të drejtën 

për mbajtjen e vendit të punës, dhënien e pëlqimit për marjen e informacioneve, ruajtjen 

e informacionit të rezervuar, shikimin e lirë të informacionit dhe mundësinë për trajnim 

falas,	krijimin	e	“vendeve	të	sigurta”	ku	njerëzit	të	kenë	mundësi	të	marrin	trajnime 

që u shpëton jetën, si dhe një mekanizëm për ankesat. Ligji parashikon të drejtën për 

trajnim dhe kujdes, parashikon dhe mundësitë për punë kërkimore-shkencore të re 

në fushën e HIV/AIDS. Në zbatim të ligjit për HIV/AIDS është hartuar dhe miratuar 

VKM-	Shkurt	2011	“Për	parandalimin	e	HIV/AIDS	dhe	për	kujdesin,	këshillimin	dhe	

trajtimin e personave që jetojnë me HIV/AIDS, në institucionet e arsimit, riedukimit, 
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institucionet e trajtimit mjekësor, institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror, 

burgjet	dhe	vendet	e	paraburgimit”	(ISHP,	2013).

2.8 KONCEPTI I GJERË I EDUKIMIT SEKSUAL

2.8.1 Zhvillimi i edukimit seksual në shkolla në Evropë

Në Evropë, edukimi seksual si lëndë e programit shkollor ka një histori prej më shumë 

se	një	gjysëmshekulli,	krahasuar	me	çdo	vend	tjetër	të	botës.	Zyrtarisht	ajo	filloi	në	

Suedi në vitin 1955, ku u bë  lëndë e detyrueshme tek të gjitha shkollat. Në praktikë, iu 

desh disa vite të integrohej lënda në planin mësimor, sepse zhvillimi i udhëzimeve dhe 

manualeve të tjera arsimore, si dhe trajnimi i mësuesve kërkonte disa vite.

Në vitet 1970 dhe 1980, disa shtete të Europës Perëndimore adaptuan edukimin mbi 

seksualitetin,	fillimisht	në	vendet	skandinave,	por	më	vonë	edhe	më	gjerë.	Për	shembull	

në Gjermani u prezantua në vitin 1968, në Austri në 1970. Në Holandë dhe Zvicër, 

gjithashtu	filloi	më	1970,	për	shkak	të	nivelit	të	lartë	të	pavarësisë	së	shkollave,	por	

nuk u bë menjëherë e detyrueshme. Prezantimi i edukimit seksual në shkolla vazhdoi 

në	dekadën	e	fundit	të	shek	XX	si	dhe	në	dekadën	e	parë	të	shekullit	XXI,	fillimisht	në	

Francë, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në disa shtete të tjera të Europës Perëndimore 

dhe gradualisht më vonë në shtetet e Europës Jugore, Portugali edhe Spanjë (Lazarus 

& Liljestrand, 2007). Në Holandë, nuk u bë asnjëherë realisht e detyrueshme dhe 

në Zvicër u bë e tillë vetëm dy dekada më vonë, pasi epidemia e AIDS-it kishte 

filluar.	Kundërshtimi	tradicionalisht	ka	qenë	shumë	i	fortë	dhe	edukimi	seksual	u	bë	

i	detyrueshëm	në	shkollat	fillore	dhe	të	mesme	në	vitin	2003.	Vetëm	në	shumë	pak	

nga shtetet e vjetra anëtare të Bashkimit Europian, veçanërisht në Europën Jugore, 

edukimi mbi seksualitetin nuk ka qënë prezantuar ende në shkolla, ndërsa në Europën 

Qendrore	dhe	Lindore	zhvillimi	i	edukatës	seksuale	filloi	pas	rënies	së	komunizmit.	

Përpara kësaj, ka pasur disa iniciativa në shtete individuale, por në këndvështrimin 

retrospektiv ato vështirë se mund të quhen iniciativa të «edukimit seksual». Ato më së 

shumti ishin iniviativa për «përgatitje për martesë dhe familje» të cilat mohonin faktin 

që të rinjtë gradualisht shfaqin interes të fortë në marrëdhëniet dashurore dhe ato mund 

të jenë aktiv seksualisht përpara martese. Përgatitja për seksualitetin vështirë të ishte 

një	çështje.	Si	rezultat,	shtete	të	Europës	Qendrore	dhe	Lindore	filluan	me	edukimin	
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seksual, siç ishte kuptuar dhe praktikuar në shumicën e vendeve, 20-30 vite më vonë 

se në Europën Perëndimore. Vetëm në disa prej tyre, kryesisht në Republikën Çeke 

dhe	 në	Estoni,	 pati	 një	 fillim	 serioz	 të	mundësuar	 në	 zhvillimin	 e	 stileve	moderne	

të edukimit seksual si të ndryshëm nga edukimi i jetës familjare. Në disa shtete të 

tjera të Europës Qendrore dhe Lindore, ky zhvillim kohët e fundit ka qënë zvogëluar 

për shkak të emergjencës të fondamentalizmit (politik, kulturor dhe fetar) në sfera të 

ndryshme publike.

Mosha	 në	 të	 cilën	 fillon	 edukimi	 seksual	 është	 shumë	 i	 ndryshëm	 në	 Europë.	

Referuar raportit të SAFE, ajo varion nga mosha pesëvjeçare në Portugali dhe 14 vjeç 

në Spanjë, Itali dhe Qipro. Një vështrim më i afërt do të tregojë gjithashtu që diferencat 

nuk janë aq të thella sa mund të duken në vështrim të parë. Ato kanë shumë të bëjnë 

me atë çfarë nënkuptohet me «edukimin seksual». Në këtë raport është përdorur një 

përkufizim	më	i	gjerë,	 i	cili	përfshin	 jo	vetëm	aspektet	fizike,	emocionale	por	edhe	

apekte ndërvepruese të seksualitetit por gjithashtu një larmi të aspekteve të tjera si 

miqësia, tërheqja dhe ndjenja e sigurisë. Nëse përdoret ky koncept më i gjerë ajo është 

më e kuptueshme (UNESCO, 2009). Edukimi seksual është më efektiv kur bëhet 

përpara  pubertetit (Vatra, 2000).

Ndërkohë	që	në	disa	shtete	edukimi	seksual	ka	filluar	që	në	shkollën	fillore,	zyrtarisht	

fillon	në	shkollën	e	mesme,	ku	përdoret	koncepti	i	ngushtë	i	«kontaktit	seksual».	Kjo	

diferencë	në	përkufizim	gjithashtu	 shpjegon	pse	në	disa	 shtete	 termi	«edukimi	mbi	

seksualitetin dhe marrëdhëniet» ose terma të tjerë janë më të preferuar se «edukimi 

seksual». 

2.8.2 Situata në Shqipëri

Edhe Shqipëria karakterizohet nga një popullatë në moshë relativisht të re, edhe pse 

numri total i popullatës ka rënë për shkak të emigracionit të dy dekadave të fundit. 

Investimi në këtë gjeneratë të re dhe dhënia e suportit të përshtatshëm, është një nga 

prioritetet kryesore të çdo vendi, për të arritur Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit. 

Për më tepër, injorimi i nevojave të të rinjve mbart me vete risqe të mëdha, jo vetëm 

për jetët e tyre por edhe për stabilitetin kombëtar e global, sigurinë dhe zhvillimet 

social ekonomike

Në planin e veprimit të Konferencës Ndërkombëtare të Kajros mbi Popullsinë dhe 

Zhvillimin	në	vitin	1994	(Paragrafi	7.6	I)	kërkohet	që: 
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Të gjitha vendet të krijojnë akses nëpërmjet sistemit të kujdesit shëndetësor parësor 

për shëndetin riprodhues në të gjithë individët e moshave të përshtatshme, sa më shpejt 

të jetë e mundur dhe jo më vonë se viti 2015. 

Kujdesi për shëndetin riprodhues në kontekstin e kujdesit shëndetesor parësor duhet 

të përfshijë: këshillimin, informacionin, edukimin, komunikimin dhe shërbimet në 

planifikimin	familjar;	edukimin	dhe	shërbimet	për	kujdesin	prenatal,	lindjen	e	sigurt	

dhe kujdesin post natal, veçanërisht ushqyerjen me gji dhe kujdesin për shëndetin 

e gruas; parandalimin dhe trajtimin e përshtatshëm të infertilitetit; të abortit, duke 

përfshirë parandalimin e abortit dhe manaxhimin e pasojave të abortit; trajtimin e 

infeksioneve të traktit riprodhues, sëmundjeve seksualisht të transmetueshme dhe 

kushteve të tjera të shëndetit riprodhues.

Duke vënë theksin tek rëndësia e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve 

në Konferencën Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin, në vitin 1994 në Kajro, 

dhe në Platformën për Veprim në Pekin (Konferenca e Katërt Botërore mbi Gratë, 

1995) si pjesë e të drejtave themelore të njeriut u zhvillua një qasje gjithëpërfshirëse 

dhe integruese kundrejt seksualitetit dhe shëndetit seksual dhe riprodhues. 

Programet e veprimit të zhvilluara në këto konferenca konstatojnë se karakteristikat 

dhe nevojat e shëndetit seksual dhe riprodhues të adoleshentëve duhet të përfshihen në 

programet e projektuara për të përmirësuar kushtet e shëndetit në të gjithë botën (MSI, 

1998).

Megjithëse është vënë re një variacion i madh në numrin e rasteve të shtatzanive 

të adoleshentëve ndërmjet vendeve të ndryshme, ky është një problem që haset më 

shpesh në vendet më të zhvilluara.

Infeksionet seksualisht të trasmetueshme janë një kërcënim i rendësishëm për 

shëndetin seksual dhe si pasojë për shëndetin	riprodhues.	Para	fillimit	të	viteve	90-të	

Shqipëria ishte një vend krejtësisht i mbyllur, me pak lëvizje të brendshme të popullsisë 

dhe aq me pak lëvizje jashtë vendit. Para 1990 infeksionet seksualisht të trasmetueshme 

mund të konsideroheshin të çrrënjosura dhe nuk kishte raste të raportuara të HIV, apo 

të	Sifilizit	deri	në	1993.	

IST- rrisin barrën e sëmundshmërisë e vdekshmërisë nëpërmjet impaktit direkt në 

cilësinë e jetës, në shëndetin riprodhues të meshkujve e femrave, në jetën e fëmjëve 

si dhe indirekt duke lehtësuar transmetimin e HIV si dhe ndikimit në ekonomitë 

kombëtare e individuale (World Health Organization, 2007).

Në Shqipëri, shëndeti riprodhues dhe seksual i të rinjve është konsideruar si një 
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problem madhor i shëndetit publik. Edukimi mbi shëndetin seksual e riprodhues është 

një	kulturë	e	munguar	dhe	vetëm	mbas	vitit	1992	ka	filluar	të	diskutohet	në	publik	për	

këto çështje. 

Shërbimet	 e	 planifikimit	 familjar	 në	Shqipëri	 kanë	qenë	 të	 ndaluara,	 si	 pasojë	 e	

politikës pronataliste të qeverisë komuniste. Metodat moderne kontraceptive ishin 

pothuajse të panjohura për popullatën e gjerë, ndërsa në farmaci kishte një numër të 

kufizuar	 (kryesisht	 prezervativë)	 të	 cilat	 jepeshin	vetëm	në	 raste	 të	 veçanta.	Aborti	

ishte i paligjshëm, konsiderohej krim dhe gratë që kryenin abort paragjykoheshin nga 

shoqëria (Gjonça, 2009).

Pas	 viteve	 90-të,	 me	 ndryshimin	 e	 sistemit	 politik,	 Shqipëria	 filloi	 të	 përqafojë	

konceptet	 e	 planifikimit	 familjar,	 kontracepsionit	modern,	 shëndetit	 riprodhues	 dhe	

seksual, duke formatuar dhe plotësuar kornizën ligjore të shëndetit riprodhues Në këtë 

situatë të virgjër për këtë fushë, në vitin 1992 pas vendimit të Këshillit të Ministrave, 

No.226,	datë	27	Maj	1992,	u	miratuan	aktivitetet	e	planifikimit	familjar	në	Shqipëri	

(UNFPA, 1997). 

Planifikimi	 familjar	u	konfirmua	si	një	e	drejtë	njerëzore	bazë.	Që	nga	ajo	kohë	

e deri tani, mjetet moderne kontraceptive shpërndahen falas në të gjitha shërbimet 

shëndetësore shtetërore. Sot tregu i kontracepsionit modern është i liberalizuar dhe 

kontraceptivët modernë ofrohen në tri mënyra: falas në sektorin publik, me çmime të 

subvencionuara nga marketingu social si dhe me çmime tregu në rrjetin farmaceutik 

privat dhe në pikat jo tradicionale të shitjeve. Sipas udhëzimit të Ministrisë së 

Shëndetësisë, në sektorin publik ofrohen falas pilula, prezervativë mashkullorë 

dhe injeksione. Ky shërbim ofrohet në mbi 431 pika shëndetësore si maternitete, 

poliklinika, qendra shëndetësore dhe në disa ambulanca fshati. Ndërsa metodat të cilat 

kërkojnë një shërbim më të specializuar, si lidhja e tubave (sterilizimi femëror) dhe 

dispozitivi intrauterin (DIU), ofrohen vetëm në qendra me obstetër dhe gjinekologë të 

specializuar. 

Në të njëjtën kohë, me mbështetjen e USAID-it dhe UNFPA-s, në Institutin e Shëndetit 

Publik, i cili është në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë, është ngritur dhe funksionon 

Sistemi Kombëtar i Informacionit të menaxhimit logjistik, përmes të cilit grumbullohen 

statistika për shërbimet si dhe informacion logjistik mbi kontraceptivët. Kjo i jep 

mundësi Ministrisë së Shëndetësisë të përllogaritë nevojat kombëtare për kontracepsion 

modern si dhe të monitorojë ecurinë, progresin dhe mbarëvajtjen e programit kombëtar 

të	planifikimit	familjar	dhe	masën	e	përdorimit	të	tyre	në	shkallë	vendi.
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Krahas nënshkrimit apo mbështetjes së shumë konventave apo strategjive 

ndërkombëtare në lidhje me shëndetin e popullatës dhe atij riprodhues e seksual 

në veçanti, Shqipëria ka bërë një përparim të rëndësishëm në sistemin e kujdesit 

shëndetësor për të ulur sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë amtare dhe foshnjore. Në 

vitin 1995 Kuvendi i Shqipërisë legalizoi abortin, i cili sot mund të kryhet në klinika 

publike dhe private. Gjithashtu një ligj kombëtar mbi shëndetin riprodhues u aprovua 

në Parlamentin Shqiptar në qershor 2001, i cili rregullon menaxhimin, administrimin, 

funksionimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha shërbimeve të shëndetit riprodhues dhe 

aktiviteteve në institucione shëndetsore private dhe publike. Ky ligj mbron të drejtat 

riprodhuese të individëve dhe çifteve në përputhje me politikat dhe ligjet kombëtare si 

dhe me parime të njohura dhe pranuara në shkallë ndërkombëtare. Sipas ligjit qëllimet 

e përgjithshme të shërbimeve të kujdesit shëndetësor riprodhues janë të ofrojnë akses 

dhe kujdes shëndetësor riprodhues cilësor, të përmirësojnë gjendjen shëndetësore të 

grave gjatë viteve riprodhuese të tyre, sidomos gjatë shtatzanisë dhe lindjes, foshnjeve 

dhe fëmijëve, dhe të përmirësojë shëndetin e adoleshentëve dhe të rinjve. Ministria e 

Shëndetësisë, bazuar në këtë ligj udhëzon të gjitha institucionet publike dhe jo publike 

që	japin	shërbimin	e	kujdesit	shëndetësor	për	nënën	dhe	fëmijën,	që	të	bëjnë	“ndjekjen	

shëndetësore falas për nënën dhe fëmijën gjatë shtatzanisë, lindjes dhe pas lindjes në 

institucionet	shëndetësore	të	kujdesit	për	nënën	dhe	fëmijën”	(MSH,	2003).

Në vitin 2003 u hartua Strategjia e parë Kombëtare e Sigurimit të Kontraceptivëve, 

e cila kishte për qëllim të siguronte dhe furnizonte me një gamë të gjerë mjetesh 

moderne kontraceptive çdo shqiptar që ka nevojë për to, në përputhje me qëllimin e 

Konferencës Ndërkombëtare mbi Popullsinë dhe Zhvillimin për qasje universale në 

çështjet që lidhen me shëndetin (MSH, 2011).

Një ndër objektivat madhore të kësaj strategjie ishte dhe arritja e pavarësisë në 

sigurimin e kontraceptivëve modernë në vitin 2010, objektiv tashmë i realizuar 

plotësisht. Edhe pas hartimit të kësaj strategjie, përmirësimi i kuadrit ligjor të shërbimeve 

të	 planifikimit	 familjar	mbetet	 ndër	 përparësitë	 e	Ministrisë	 së	Shëndetësisë, e cila 

në vitin 2010 hartoi dokumentin strategjik për shëndetin riprodhues, që u pasua nga 

hartimi dhe miratimi i Strategjisë së dytë Kombëtare për Sigurimin e Kontraceptivëve, 

e cila mbulon periudhën 2012 – 2016. 

Në të njëjtën kohë, edhe metodat moderne kontraceptive gjenden lehtësisht si në 

sektorin publik dhe në atë privat. Në sektorin publik metodat kontraceptive ofrohen 

falas dhe një rol të rëndësishëm për këtë ka luajtur dhe mbështetja nga dhuruesit e 
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ndryshëm, kryesisht USAID dhe UNFPA. Nga viti 2010 e në vijim, qeveria shqiptare 

siguron 100% mbulesën kontraceptive me fondet e veta për sektorin publik, pa qenë e 

varur nga ndihma e dhuruesve të huaj.

Shqipëria është ndër vendet e pakta në botë që ka ngritur Programin Kombëtar për 

parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it vite përpara se ky infeksion të shfaqej 

në vend. Programi u krijua në vitin 1987, ndërsa rasti i parë me HIV u shfaq në vitin 

1993. Kjo situatë e gjeti Shqipërinë të përgatitur dhe me infrastrukturë të gatshme 

për t’u përballur me këtë infeksion (Boci, 2003). Në vitin 2003 u krijua Komiteti 

Ndërministror për HIV/AIDS-in, që synonte forcimin e përpjekjeve politike për të 

luftuar HIV/AIDS-in, ndërsa më pas u krijua edhe Mekanizmi koordinues i vendit 

(MKV). Struktura kryesore për zbatimin e luftës kundër HIV/AIDS-it është Programi 

Kombëtar për parandalimin dhe kontrollin e HIV/AIDS-it në Institutin e Shëndetit 

Publik, i cili kryen koordinimin e aktiviteteve të strukturave shtetërore, të OJF-ve dhe 

të organizatave ndërkombëtare, si dhe garanton kryerjen e të gjitha aktiviteteve sipas 

politikave dhe standardeve kombëtare të miratuara.

Me gjithë ndryshimet pozitive që ka bërë këto 20 vjetet e fundit në drejtim të 

përmirësimit të disa prej treguesve të shëndetit riprodhues, Shqipëria ende është nën 

nivelet e rajonit europian. Indikatorët e vdekshmërise perinatale, amtare, foshnjore 

janë shumë larg atyre të vendeve të zhvilluara të këtij rajoni. Aksesi dhe përdorimi nga 

popullsia	e	metodave	moderne	të	planifikimit	familjar	ështe ende i ulët dhe aborti ende 

përdoret	si	metodë	për	planifikimin	familjar.	Incidenca	e	infeksioneve	seksualisht	të	

transmetueshme është në rritje veçanërisht tek moshat e reja. Të drejtat e adoleshentëve 

për edukim dhe shërbime të shëndetit riprodhues nuk ofrohen plotësisht.
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KAPITULLI III

3.1 METODOLOGJIA

Kapitulli i metodologjisë përbëhet nga disa seksione. Në seksionin e parë përshkruhet 

fusha	 e	 studimit,	 subjektet	 në	 studim,	 raportohen	 të	 dhëna	 demografike	 dhe	

karakteristika të kampionimit. Po këtu, raportohet edhe mënyra se si u arritën dhe u 

përzgjodhën subjektet në studim. Në seksionin e dytë jepet informacion i hollësishëm 

mbi instrumentat dhe materialet e përdorura për realizimin e studimit. Në seksionin e 

tretë është raportuar mbi proçedurën e ndjekur për të realizuar studimin. Ky seksion jep 

informacion mbi organizimin e studimit, si u shpërndanë pyetsorët dhe si u mblodhën 

ato. Seksioni i katërt i kapitullit të metodologjisë, jep informacion për analizën e të 

dhënave dhe metodat statistikore të përdorura. Në seksionin e pestë, autori tregon se si 

janë zbatuar rregullat e etikës në realizimin e këtij studimi.

3.2 SEKSIONI I

3.2.1 Fusha e studimit

Studimi është shtrirë në fushën e shëndetit riprodhues dhe seksual në grupmoshën 

14-19 vjeç, duke përfshirë njohuritë, qëndrimet dhe sjelljen e kësaj grupmoshe. Nga 

analiza të ndryshme të situatës së shëndetit riprodhues dhe seksual të zhvilluara nga 

ISHP	konstatohet	se	planifikimi	familjar,	kontracepsioni,	edukimi	seksual	në	shkolla	

dhe IST-të tek kjo grupmoshë janë pak të trajtuara dhe vitet e fundit ka shumë pak 

studime të kryera në këtë fushë, pasi shumë prej tyre janë kryer para shumë kohësh, 

nuk	kanë	shtrirje	në	të	gjithë	vendin	ose	kanë	përfshirë	vetëm	një	target	grup	specifik	

moshe. 

Adoleshentët në shkolla kanë qenë në fokus të studimit doktoral. Kjo për shkak të 

njohjes së faktit që adoleshentët shpenzojnë pjesën më të madhe të tyre në shkollë dhe 

për pasojë zhvillimi i adoleshentëve dhe tranzicioni ndodh gjatë jetës shkollore. Po ashtu 

në shkollë adoleshentët kanë një ndërveprim të ngushtë me bashkëmoshatarët të cilët 

gjithashtu mund të ndikojnë në sjelljet e tyre shëndetësore seksuale. Kështu shkollat 

janë thelbësore në formësimin e sjelljes seksuale dhe riprodhuese të adoleshentëve dhe 
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në sigurimin e informaconit mbi shëndetin riprodhues dhe shërbimeve të cilat mund t’i 

ndihmojnë ata t’i përgjigjen shqetësimeve të shëndetit riprodhues.

Studimi	është	 i	 tipit	 transversal	 (kros-seksional),	 identifikues	vlerësues i situatës 

dhe është hartuar në mënyrë të tillë që të grumbullojë informacion në nivel kombëtar, 

në të 12 prefekturat e Shqipërisë, midis nxënësve të moshës 14-19 vjeç i cili u zhvillua 

për një periudhë kohore janar -qërshor 2014.

Një studim i tillë ka avantazh sepse të jep mundësinë për të vlerësuar njohuritë, 

qëndrimet dhe sjelljet e subjekteve të marrë në studim, në një periudhë të caktuar kohe 

(Polit & Beck, 2012) 

Gjithë procesi i zbatimit të këtij studimi deri në përfundimin e këtij raporti është 

realizuar për një periudhë 3- vjeçare, 2011- 2014.

Në studimin doktoral, shqyrtimi i literaturës është konsideruar si një proces shumë 

i rëndësishëm, i bazuar në analizën kritike mbi metodat hulumtuese të përdorura më 

parë në lidhje me problematikën e shëndetit riprodhues dhe seksual tek të rinjtë e 

grupmoshës 14-19 vjeç.

Shqyrtimi i literaturës ndihmon jo vetëm në përmbledhjen e literaturës ekzistuese, 

por edhe sintetizimin e saj në mënyrë që të sigurohet një perspektivë e re hulumtimi.

Faza e parë u fokusua në grumbullimin e të gjitha të dhënave ekzistuese lidhur 

me tematikën e studiuar, me qëllim që të kuptohej problematika dhe të shmangej 

grumbullimi i të dhënave të panevojshme, duke gjetur se çfarë ishte e njohur deri tani 

dhe cilat aspekte kishin nevojë për studime më të thelluara.

Në këtë fazë, puna është përqendruar në përmbledhjen e gjetjeve kryesore dhe 

sugjerimeve relevante të kërkimeve ekzistuese, të cilat lidhen drejtpërsëdrejti me 

pyetjet kërkimore të studimit në fjalë.

Gjatë kësaj periudhe u realizuan një sërë konsultash me kolegë të fushës, u bë 

grumbullimi	 i	 materialeve	 të	 ndryshme	 të	 botuara,	 fillimisht	 studime	 me	 shkollat	

teorike kryesore që merren me problematikën e shëndetit riprodhues, por edhe studime 

dhe vëzhgime  të ndryshëm që janë realizuar nga ISHP në bashkëpunim me UNFPA 

dhe UNICEF por edhe sipas organizmave ndërkombëtarë si WHO dhe CDC.

Literatura për të realizuar kërkimin mbi problematikën e shëndetit riprodhues dhe 

seksual  tek të rinjtë adoleshentë kaloi nga faza e përgjithësimeve në fazën e kërkimeve 

sistematike, duke u mbështetur në fakte dhe evidenca mbi studimet e zhvilluara në këtë 

fushë, ku një rëndësi të madhe patën studimet e kryera vitet e fundit.

Më pas puna ka konsistuar në përgatitjen e hipotezës dhe pyetjeve kërkimore, të 
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cilat nxjerrin në pah problematikën mbi fenomenin e studiuar. Mbledhja e materialit 

informues	për	adoleshentët	dhe	shëndetin	riprodhues	dhe	klasifikimi	i	tyre	orientoi	më	

pas përzgjedhjen e pyetjeve kyçe, që ndihmuan për të arritur në konstatime, të cilat do 

të drejtonin në analizën sasiore të rezultateve.

Përcaktimi i metodës sasiore të studimit, e cila do të udhëhiqte në analizën e të 

dhënave të marra me anë të pyetsorit do të ndihmonin në mbledhjen e informacionit të 

nevojshëm për arritjen e qëllimit të studimit doktoral. 

3.2.2 Kampioni dhe procedura

Në këtë studim janë përfshirë dy grupe subjektesh: një grup përfshin subjekte të cilat 

gjenden në sistemin arsimor 9-vjeçar dhe grupi tjetër përfshin të rinjtë e gjimnazeve 

dhe shkollave të mesme profesionale.

Kriteri i përfshirjes në studim është mosha midis 14-19	vjeç.	Popullata	specifike	e	

zgjedhur për këtë kampion përfshiu nxënësit në klasën e 9-të të shkolles 9-vjeçare dhe 

nxënësit e tre klasave në gjimnaz: në klasën e X-të, në klasën e XI-të dhe në klasën e 

XII-të. 

Sipas protokollit të studimit, kampioni i përzgjedhur duhet të jetë përfaqësues në 

shkallë vendi.

Teknika e kampionit konsistoi në kampionimin me klastera të shtresëzuar në disa 

stade, duke përdorur përzgjedhje të rastësishme dhe kampion me probabilitet sipas 

madhësise (probability proportional to size –PPS).

Klasteri është shkolla dhe brenda shkollës u përzgjodhën klasat.

Për përzgjedhjen e mostrës, mosha-klasat ishte prioriteti i parë. Mostrat për 

grupmoshat u llogaritën nga kornizat përkatëse të kampionit sipas secilës grupmoshë 

përkatëse.

Teknika e kampionit konsistoi në kampionimin me klastera të shtresëzuar në disa 

stade, duke përdorur perzgjedhje te rastesishme. Shtresëzimi u bazua në 12 prefekturat 

e Shqipërisë.

Në çdo qendër prefekture janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme shkollat 

nëntëvjeçare dhe gjimnazet në të cilat do të intervistoheshin nxënësit, sipas skemës së 

kampionimit. Në çdo shkollë të përzgjedhur në mënyrë rastësore, klasat e intervistuara 

janë bërë pjesë e procesit gjithashtu në mënyrë të rastësishme.
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Stadi 1

Për secilin rreth u listuan shkollat 9-vjeçare dhe gjimnazet, publike, jopublike dhe 

shkollat profesionale në qytet, në fshat dhe në mënyrë të rastësishme u përzgjodhën 

disa shkolla. Probabiliteti për t’u përzgjedhur ishte i njëjtë për secilën shkollë.

U	llogarit	pesha	specifike	(%)	e	shkollave	që kishte secili rreth në totalin e shkollave 

dhe në bazë	të	kësaj	peshe	specifike	nëpërmjet gjenerimit të numrave të rastësishëm u 

përzgjodhën shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në fshat.

Nga numri total i shkollave në qytet dhe në fshat të perzgjedhura në mënyrë të 

rastësisshme	u	llogarit	pesha	secifike	e	numrit	të klasave të 9-ta, të X-të, të XI-të dhe 

të XII-të të secilit rreth ndaj totalit të klasave të të gjitha rretheve dhe u përftua numri 

i nxënësve që do të intervistohej në çdo rreth – madhësia e kampionit të nxënësve në 

secilin rreth është në proporcion me peshën	specifike	të klasave të rrethit ndaj totalit 

të të gjitha klasave. 

Stadi 2

Nga shkollat 9-vjeçare të përzgjedhura në fazën e parë në studim, u listuan të gjitha 

klasat e 9-ta dhe u përzgjodh në mënyrë të rastësishme një klasë e 9-të.

Nga shkollat e mesme të përzgjedhura në fazën e parë në studim, u listuan të gjitha 

klasat e vitit X-të, të XI-të dhe të XII-të dhe u perzgjodhën në mënyrë të rastësishme 

disa klasa prej tyre në varësi të numrit të nxenesve që i korrrespondon secilit rreth. 

Për llogaritjen e madhësisë së kampionit u përdor formula e vlerësimit të nje 

proporcioni (prevalences) me një precizion të caktuar:

n:  madhësia e kampionit

z:  alfa e shprehur ne z-score

p:  prevalenca e pritshme

q: 1-p

d: precizioni

g: efekti i skicimit të studimit 

Madhësia e kampionit është 1067 individë- e bazuar mbi këto parametra: 

gabimi	 α=0.05	 	 	 gabimi	 β	 =	 0.20	 	 (fuqia	 e	 studimit	 80%)	 	 CI	 95%	 (intervali	 i	

confidences)		diferenca	e	pranueshme	=	0.03	(precizioni=3%)		design	effect=1	(random	

sample- moster e rastesishme (EpiInfo 2007)
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Formula e mësipërme nuk konsideron humbjen (mospergjigjen) e subjekteve 

gjatë studimit. Duke llogaritur 25% nivel të mospërgjigjeve nga nxenesit madhesia e 

kampionit është 1422 nxënës. Madhesia e kampionit ne çdo qark do ndahet në mënyrë 

proporcionale ndërmjet prefekturave.

Kampioni është përfaqësues i popullatës target të nxënësve me parametrat: 

Intervali i besimit:  95%

Precizioni:                3%

Lista e shkollave në secilën prefekturë u mundësua nga databaza e Ministrisë së 

Arsimit dhe Sporteve dhe e Drejtorive Arsimore Rajonale.

Tabela 1
Struktura e kampionit sipas numrit të nxënësve, sipas prefekturave, shkollave, 

klasave dhe shpërndarjes demografike (qytet/fshat)

Prefektura

Nr. i 
shkollave 
9-vjeçare 

dhe të 
mesme në 

qytet

Nr. i 
shkollave 
9-vjeçare 

dhe të 
mesme në 

fshat

Numri 
total i 

shkollave

Numri 
total i 
kla-
save

% ndaj 
totalit

Numri 
total i  

nxënësve

Berat 5 4 9 30 5.6 79
Dibër 6 4 10 29 5.4 77
Durrës 9 7 16 52 9.7 138
Elbasan 11 8 19 54 10.1 144
Fier 10 8 18 52 9.7 138
Gjirokastër 2 2 4 12 2.2 31
Korçë 7 6 13 37 6.9 98
Kukës 4 4 8 24 4.5 64
Lezhë 6 4 10 30 5.6 80
Shkodër 8 6 14 42 7.8 111
Tiranë 27 20 47 145 27.0 384
Vlorë 6 4 10 30 5.6 80
Totali 101 77 178 537 100.0 1422
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3.3 SESIONI II

3.3.1 Përmbajtja e instrumenteve matëse

Mbledhja e të dhënave është mundësuar në shkolla (nëntëvjeçare dhe gjimnaze), është 

përdorur metoda e vetadministrimit të pyetsorit në mënyrë që të rriten mundësitë për 

përgjigje sa më të sinqerta dhe anonime. Pyetsori mbulon aspekte të ndryshme të 

shëndetit riprodhues dhe seksual, lidhur me informacionim mbi njohuritë, qëndrimet 

dhe sjelljet. Pyetsori kërkonte rreth 20 minuta për t’u plotësuar.

Në	vitin	1998–1999	programet	specifike	të	kërkimit	të	zhvillimit	dhe	trajnimit	mbi	

kërkimin për riprodhimin njerëzor të UNDP, UNFPA, WHO, BB lançuan një iniciativë 

kërkimi në shkencën sociale mbi shëndetin riprodhues dhe seksual të adoleshentëve në 

vendet në zhvillim.

Qëllimi i kësaj iniciative ishte të mbështeste kërkimet që adresojnë faktorët që 

kontribuojnë në rezultatet pozitive të shëndetit riprodhues dhe seksual, veçanërisht ato 

që	mund	të	influencohen	nga	ndërhyrje	të	përshtatshme	në	vendet	në	zhvillim.	Përgjatë	

viteve 1999 edhe 2001, një total prej 38 studime janë mbështetur nën këtë iniciativë.

Programet e kërkimit mbuluan një grup tematikash: marrëdhëniet seksuale të 

hershme, faktorët pengues dhe lehtësues për një marrëdhënie seksuale të sigurtë, grupet 

vulnerabël,	shtatzanitë	e	paplanifikuara	dhe	pasojat	e	tyre,	rolet	gjinore	dhe	qëndrimet	

seksuale, cilësia e kujdesit ndaj shëndetit riprodhues dhe seksual. Fleksibiliteti i 

ndërhyrjeve	të	tilla	si	edukimi	bashkëmoshatar	dhe	struktura	e	shërbimeve	“miqësore”	

janë testuar në një sërë studimesh. Shumica e studimeve ka përdorur metoda cilësore 

dhe sasiore. Është e qartë që pavarësisht çështjes, një sërë pyetjesh të rëndësishme janë 

të nevojshme në çdo studim. 

Shumica e studimeve mbi shëndetin riprodhues dhe seksual të adoleshentëve do të 

duhet të ekplorojnë sjelljen seksuale duke përfshirë moshën e kryerjes së marëdhënies 

së	parë	 seksuale,	 rezultatet	 lidhur	me	planifikimin	 familjar,	 shtatzanitë	dhe	abortin,	

përdorimin e metodave kontraceptive dhe IST, qëndrimet dhe njohuritë mbi shëndetin 

riprodhues dhe seksual, si dhe burimet e informacionit e marrjen e shërbimit cilësor.  

Në	 funksion	 të	 kësaj,	 programet	 specifike	 të	 kërkimit	 të	UNDP,	UNFPA,	WHO	

përbëjnë zhvillimin e një set instrumentash duke përfshirë: pyetësor, diskutime për 

fokus grup dhe guida për intervista – që mund të përshtaten nga kërkuesi në mënyrë që 

të përmbushet synimi i studimit (Cleland, 2000).
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Gjatë studimit doktoral, studiuesja ka përdorur pyetsorin, një nga instrumentat e 

Organizates Botërore të Shëndetësisë përgatitur nga John Cleland, i cili është përdorur 

në studime që lidhen me SHRS në shumë vende. Pyetsori përfshin pyetje mbi njohuritë, 

qëndrimet dhe sjelljet e SHRS. 

Instrumenti është një pyetsor me vetëadministrim që është në përputhje me normat 

kulturore të Shqipërisë dhe adreson qëllimin dhe objektivat e studimit. Përveç kësaj, 

u konsultua me ekspertë të ndryshëm të fushës, për të bërë disa ndryshime pyetsorit 

origjinal për t’iu përshtatur kontekstit kulturor dhe social të Shqipërsisë dhe për të 

përmbushur synimin e studimit. Përmbajtja e pyetjeve të pyetsorit është bërë në një 

mënyrë që renditja e tyre minimizon rrezikun e paragjykimit.

Pyetesori është përkthyer në gjuhën shqipe dhe përsëri është përkthyer në gjuhën 

angleze nga një përkthyes tjetër për të kontrolluar dhe versionin perfundimtar, është 

pilotuar  për të shmangur gabimet e mundshme. 

Instrumenti i përdorur  u pretestua paraprakisht me një grup të ngjashëm prej 

75 adoleshentësh të moshës 14-19 vjeç. Bazuar në rezultatet e pretestimit u bënë 

modifikimet	e	nevojshme	në	pyetësor,	dhe	u	hartua	versioni	përfundimtar	i	tij.

Faza	e	mbledhjes	së	të	dhënave	në	terren,	ka	qenë	një	sfidë	e	madhe.	Përpara	fillimit	

të fazës së mbledhjes së të dhënave, u zbatuan të gjitha aspektet proceduriale. Një leje 

zyrtare u sigurua nga MAS, dhe më pas u kontaktua me të gjithë drejtuesit e drejtorive 

dhe zyrave arsimore të çdo prefekture për të mundësuar punën në terren.

Për shkak të karakterit tepër sensitiv të subjektit të marrë në studim (mbasi pyetjet 

përmbanin informacion tepër personal për shëndetin seksual të subjekteve), bazuar 

dhe në eksperiencat tona të mëparshme, konsideruam faktin që plotësimi i pyetsorit 

me intervistim të drejtpërdrejtë nuk do të ishte i pranueshëm prej nxënësve. Nisur nga 

kjo u vendos që plotësimi i tyre të bëhej me vetëadministrim.

Administrimi i pyetsorëve u krye në ambientet shkollore, në një klasë të veçantë pa 

praninë e mësuesit dhe drejtuesit të shkollës, në varësi të programit mësimor.

Subjektet e përzgjedhura nga kampionimi, grumbulloheshin në një klasë, ou 

shpjegohej	 qëllimi	 i	 studimit,	 siguroheshin	 për	 anonimatin	 dhe	 konfidencialitetin,	

merrej konsensusi, dhe më pas ju shpjegohej çdo pyetje paraprakisht. Asistenca ishte 

e nevojshme me synim sqarimin dhe përvetësimin e pyetjeve, në funksion të dhënies 

së një përgjigjeje korrekte. Pjesëmarrësve ju kërkohej të mos komunikonin me njeri 

tjetrin gjatë plotësimit të pyetsorit, me qëllim inkurajimin e një përgjigjeje sa më të 

ndershme.
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Pyetësori përmban 55 pyetje të ndarë në 4 seksione, si në vijim:

1.	 Të	dhëna	sociodemografike:	rajoni	i	vendit,	vendbanimi,	gjinia,	mosha,	edukimi,	

tipi i shkollës, të ardhurat mujore, gjendja civile, niveli i arsimimit të nënës, 

arsimimi i babait; 

2. Njohuritë e të rinjve të moshës 14-19 vjeç mbi shëndetin riprodhues dhe seksual; 

3. Qëndrimet e të rinjve të moshës 14-19 vjeç mbi shëndetin riprodhues dhe seksual;

4. Sjelljet e të rinjve të moshës 14-19 vjeç mbi shëndetin riprodhues dhe seksual.

Seksioni i dytë përfshin njohuritë mbi shëndetin riprodhues dhe seksual:

•	 Njohuritë  që të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç kanë mbi metodat kontraceptive, 

planifikimin	familjar,	infeksionet	seksualisht	të		transmetueshme;	

•	 Njohuritë që kanë marrë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues;

•	 Njohuritë	që	kanë	marrë	në	shkollë	për	seksualitetin,	IST,	HIV/AIDS,	planifikimin	

famljar dhe kontracepsionin;      

•	 Njohuritë mbi burimet e informacionit të shëndetit seksual dhe riprodhues;

•	 Komunikimin që kanë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues me nënën dhe 

babain;

•	 Njohuritë mbi vendet ku mund të gjenden metodat kontraceptive;

•	 Njohuritë si mund të infektohet një person dhe kush mund të preket  prej IST-vë;

•	 Njohuritë mbi rrezikun për veten për tu infektuar nga IST-të;

•	 Njohuritë mbi shenjat e IST-ve tek meshkujt dhe femrat;

•	 Njohuritë  që çfarë duhet të bëjë një person nëse është infektuar me një IST;

•	 Njohuritë mbi vendet ku kryhen analizat për IST;

•	 Njohuritë mbi mënyrat si mund të mbrohet një person nga një IST.

Seksioni i tretë përfshin qëndrimet mbi shëndetin riprodhues dhe seksual:

•	 Qëndrimet e adoleshentëve lidhur me rëndësinë e të mësuarit mbi SHRS;

•	 Qëndrimet e adoleshentëve lidhur me të ndjerit siklet dhe në vështirësi kur 

diskutojnë  çëshje të SHRS;

•	 Qëndrimet	 e	 adoleshentëve	 rreth	 planifikimit	 familjar,	 metodave	 kontaceptive,	

infeksioneve seksualisht të transmetueshme, edukimit dhe marëdhënieve seksuale;

•	 Qëndrimet e adoleshentëve rreth komunikimit me prindërit mbi SHRS;

•	 Qëndrimet e adoleshentëve rreth edukatës seksuale dhe periudhës se kur duhet 

të	fillojë.
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Seksioni i katërt përfshin sjelljen mbi shëndetin riprodhues dhe seksual:

•	 Mosha e marëdhënies së parë seksuale;

•	 Numri i partnerëve seksualë;

•	 Sjellje seksuale me risk, marrëdhënie seksuale nën përdorimin e alkolit dhe 

drogës;

•	 Arsyet e përdorimit dhe mospërdorimit të prezervativit;

•	 Komunikimi me partnerin për përdorimin e prezervativit; 

•	 Kryerja e analizave rutinë për IST-të përfshi HIV/AIDS dhe arsyet e kryerjes.

3.3.2 Konsistenca e brendshme e Pyetsorit

Në fazën pilot të studimit u përdor shkalla Likert për seksionet e pyetsorit që lidhet 

me: njohuritë, qëndrimet dhe sjelljet për vlerësimin e konsistencës së brendshme të 

pyetsorit pas përkthimit të tij.

Seksionet e pyetsorit Crombach alfa

Njohuritë 0.904
Qëndrimet 0.886
Sjelljet 0.853
Total 0.861

Siç shihet nga tabela e mësipërme	vlerat	e	koeficentit	Crombach	alfa	janë	të	larta,	si	

për secilën seksion të pyetsorit (0.853- 0.904) ashtu edhe për të gjithë pyetsorin (0.861), 

çka nënkupton që pyetsori është i vlefshëm për vlerësimin e njohurive, qëndrimeve 

dhe sjelljeve të nxënësve.

3.4 SESIONI III

3.4.1  Përkufizimi - Variablet e pavarura

Gjinia

Përkufizimi	operacional:	Seksi	biologjik	i	subjektit.

Shkalla e matjes: Dikotomike (mashkull/femër)
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Mosha

Përkufizimi	operacional:	Mosha	e	subjektit	në	vjeç	që	nga	lindja	deri	në	momentin	e	

intervistimit, siç deklarohet nga vetë subjekti.

Shkalla e matjes: Numerike diskrete (mosha e saktë në vjeç si p.sh. 14, 15, 16, 17, 18, 

19 vjeç).

Cikli arsimor ku studion aktualisht

Përkufizimi	operacional:	Lloji	 i	 shkollës	 të	 cilën	 frekuenton	 aktualisht	 subjekti,	 siç	

deklarohet nga vetë subjekti.

Shkalla e matjes: Nominale (nëntëvjeçare; gjimnaz publik, gjimnaz privat, shkollë e 

mesme profesionale).

Vendbanimi

Përkufizimi	operacional:	prefekturat	e	Shqipërisë,	bazuar	në	lokalizimin	e	qyteteve	të	

ndryshme të përfshirë në studim.

Shkalla e matjes: Nominale (Tiranë, Durrës, Berat,Vlorë, etj,).

Lloji i vendbanimit

Përkufizimi	 operacional:	 Zona	 gjeografike	 e	 vendbanimit,	 e	 rregjistruar	 nga	

intervistuesi. 

Shkalla e matjes: Dikotomike (zonë urbane (qytet) dhe zonë rurale (fshat).

Statusi martesor

Përkufizimi	operacional:	Gjendja	aktuale	e	statusit,	siç	raportohet	nga	vetë	subjekti.

Shkalla e matjes: Nominale (beqar, bashkejetoj, fejuar, martuar).

Të ardhurat mujore

Përkufizimi	operacional:	Niveli	i	të	ardhurave	mujore	në	lekë	të	familjes	së	subjektit,siç	

deklarohet nga vetë subjekti. 

Shkalla e matjes: Ordinale (<10000 lekë, 10000-20000 lekë, 20001-40000 lekë, 40001-

60000 lekë, 60001-90000 lekë, >90001 lekë).

Arsimimi i nënës

Përkufizimi	operacional:	Numri	i	viteve	dhe	shkallëve	të	arsimimit	të	përfunduara	të	
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nënës, siç raportohet nga vetë subjekti.

Shkalla e matjes: Numerike diskrete (vitet e arsimimit të përfunduara, p.sh. 8 vjet ose 

< 8 vjet, 12 vjet ose < 12 vjet etj.).

Arsimimi i babait

Përkufizimi	operacional:	Numri	i	viteve	dhe	shkallëve	të	arsimimit	të	përfunduara	të	

babait, siç raportohet nga vetë subjekti.

Shkalla e matjes: Numerike diskrete (vitet e arsimimit të përfunduara, p.sh. 8 vjet ose 

< 8 vjet, 12 vjet ose < 12 vjet etj.).

3.5 SEKSIONI IV

3.5.1 Analiza statistikore e të dhënave

Pas hedhjes së të dhënave, baza e të dhënave e krijuar në formatin Excel, është 

importuar në formatin SPSS vs 19.0. Është dekoduar dhe është përgatitur formati për 

nxjerrjen e të dhënave statistikore. Opsionet e pyetjeve janë koduar në mënyrë që 

të bëhej i mundur përpunimi i tyre statistikor dhe paraqitja e analizës statistikore në 

formën	e	tabelave	dhe	grafikëve.	Analiza	e	parë	është	përshkruese	(deskriptive)	dhe	

paraqitet	nëpërmjet	tabelave	që	për	çdo	pyetje	ka	përqindjet	e	fituara	si	dhe	përqindjet	e	

vlefshme për çdo opsion (d.m.th përqindjet pa marrë parasysh vlerat e munguara). Çdo 

tabelë	është	shoqëruar	me	grafikun	përkatës,	që	u	përgjigjet	përqindjeve	të	vlefshme,	

duke mos marrë parasysh vlerat e munguara, pra rastet kur i intervistuari nuk i është 

përgjigjur pyetjes. 

Një sërë treguesish, teknikash dhe testesh statistikore janë përdorur për të përshkruar, 

vlerësuar dhe interpretuar të dhënat e disponueshme në këtë studim, si dhe lidhjet 

(shoqërimet) midis variableve të ndryshme.

Për variablet numerike janë raportuar madhësitë e prirjes qendrore (mesatarja 

aritmetike) dhe madhësitë e dispersionit (shmangia standarde). Për vlerësimin e 

lidhjeve (shoqërimeve) midis variableve të ndryshme janë përdorur teste statistikore 

në përshtatje me natyrën e variableve që marrin pjesë në një lidhje të caktuar. Në rastin 

e	variableve	numerike	(të	vazhdueshme)	ka	kuptim	të	flasim	për	vlerën	mesatare	të	

tyre dhe krahasimin e vlerës mesatare të këtij variabli midis grupeve në studim.
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Në rastin kur variabli numerik është i shpërndarë në mënyrë normale në popullatën 

e studimit (pra, vlera mesatare, mediana dhe moda janë të përafërta me njëra-tjetrën 

dhe kurba nuk është e zhvendosur shumë majtas apo djathtas, apo shumë lart apo 

poshtë kurbës normale), atëherë për vlerësimin apo krahasimin e vlerave mesatare 

mes	dy	grupeve	u	përdor	 testi	“t”	 i	Studentit,	 i	cili	është	një	 test	që	duhet	aplikuar	

kur të dhënat janë shpërndarë në mënyrë normale. Në rastin kur variabli numerik nuk 

i	përmbush	kushtet	e	një	shpërndarjeje	normale,	atëherë	 testi	“t”	 i	Studentit	është	 i	

papërdorshëm, sepse dëmtohet normaliteti i shpërndarjes së vlerave të variablit.

Prandaj përdoret një test tjetër që merr parasysh këtë situatë, siç është testi 

joparametrik Mann-Whitney. Rezultatet nga këto teste janë raportuar vetëm nëse vlera 

përkatëse e domethënies statistikore ka qenë më e vogël se 5%.

Për vlerësimin e shoqërimeve midis variableve kategorike është përdorur testi 

statistikor hi katror. Ky është testi i parapëlqyer për vlerësimin e shoqërimeve midis 

variableve kategorike. Ky test raporton vlerën e P-së, si dhe shkallët e lirisë.

3.5.2 Testimi i hipotezave

Për testimin e hipotezave të ndryshme të studimit u përdor Regresioni Logjistik Binar. 

Në mënyrë që të aplikohet kjo teknikë, duhet që variabli i varur të jetë dikotomik, 

pra të ketë dy kategori. Në thelb, Regresioni Logjistik Binar parashikon vlerat e një 

variabli të varur bazuar në një ose më shumë variable të pavarur.

Regresioni Logjistik Binar vlerëson raportin e gjasave që një ngjarje e caktuar e 

variablit të varur të ndodhë bazuar në vlerat e një ose më shumë variableve të  pavarura.

Më konkretisht vlerësohet se sa herë më shumë ose sa herë më pak ka gjasa që një 

ngjarje e varur të ndodhë në varësi të kategorive të variablit të pavarur, një prej të cilave 

merret si kategori referencë. Për shembull, nëse duam të testojmë se sa herë më shumë 

të ngjarë kanë meshkujt (variabli i pavarur) për të përdorur metoda kontraceptive 

(variabli i varur) krahasuar me femrat, atëherë realizojmë testin e Regresionit Logjistik 

Binar.

Në mënyrë që të kontrollohej efekti i variableve të ndryshëm konfondues, janë 

përdorur dy modele të Regresionit Logjistik Binar. Variable konfondues janë të gjithë 

ata variable të cilët, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo të drejtpërdrejtë, ndikojnë në 

lidhjen	e	interesit.	Për	këtë	arsye	fillimisht	u	realizua	lidhja	univariate,	pra	krudo,	bruto	

apo e pakontrolluar për asnjë faktor të mundshëm konfondues midis variableve të 
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interesit. Analiza krudo është e nevojshme pasi ndihmon tek orientimi drejt faktorëve 

të mundshëm konfondues, të cilët më pas do të futen në modelet e tjera të analizës. 

Hapi pasues ka qenë kontrollimi apo axhustimi i moshës, gjinisë edukimit, të 

ardhurat mujore dhe	vendbanimi,	ky	përfaqëson	dhe	modelin	tonë	final,	ku	rezultatet	

janë të axhustuar për të gjithë faktorët potencialisht konfondues të përfshirë në studim.

3.5.3 Modelet e Regresionit Logjistik Binar raportuan 

këta parametra statistikorë:

a) Raportin e Gjasave apo OR: Në thelb gjasa shpreh raportin e probabilitetit të 

ndodhjes së një ngjarjeje përmbi probabilitetin e mosndodhjes së saj. OR është 

madhësi e forcës së lidhjes sipas përpjesëtimit: sa më i lartë është OR, aq më e 

fortë është lidhja e observuar midis dy variableve.

b) Intervali i besimit 95% për raportin e gjasave (OR): Intervali i besimit 95% 

shpreh intervalin ku ne jemi të sigurt që gjendet vlera e raportuar e OR-së në 

95% të rasteve. Duke qenë se kampioni ynë është një fraksion i popullatës 

referencë, atëherë asnjëherë nuk jemi të sigurt që vlera e raportuar e OR-ve nga 

kampioni ynë është saktësisht po kaq dhe në popullatën referencë. Për këtë arsye 

raportohet intervali i besimit 95%, ku ne jemi të sigurt që ndodhet vlera jonë e 

OR-së në 95% të rasteve.

c) Vlera e P-së apo e domethënies statistikore: Në thelb, P shpreh rolin që 

luan“rastësia”	në	shpjegimin	e	lidhjes	së	vërejtur	midis	variableve	të	ndryshme.	

Sa	më	e	lartë	të	jetë	vlera	e	P-së,	aq	më	shumë	luan	rol	“rastësia”	në	shpjegimin	

e lidhjes dhe aq më pak përmbushen kriteret e shkakësisë midis variableve në një 

lidhje statistikore. Me marrëveshje, një vlerë e P-së prej 5% ose më pak merret 

si tregues i domethënies statistikore.

d) Shkallët e lirisë: Shkallët e lirisë kanë kuptim duke u raportuar krahas vlerave 

të domethënies statistikore vetëm kur variabli i pavarur ka më shumë se dy 

kategori. Në rastin e fundit, shkalla e lirisë është një.

ANOVA (analiza e variancës) është përdorur për krahasimin e vlerave mesatare 

numerike midis më shumë se dy grupeve. Në SPSS kjo procedurë kryhet edhe përmes 

Modelit të Përgjithshëm, i cili mundëson kontrollin (axhustimin) për shumë ndryshorë 

(variable) të tjerë (numerikë dhe /ose kategorikë). Përdorimi i Modelit të Përgjithshëm 
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Linear u bë i nevojshëm për të studiuar rezultatin mesatar të opinioneve të subjekteve 

lidhur me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me qëndrimet e tyre ndaj metodave 

kontraceptive dhe IST, apo opinionet lidhur me shkallën e vështirësisë për t’i gjetur dhe 

siguruar	këto	metoda.	Në	të	gjitha	rastet	janë	konsideruar	si	statistikisht	sinjifikante	(të	

përfillshme)	vlerat	e	P<0.05.	Kjo	është	dhe	marrëveshja	ndërkombëtare	lidhur	me	vlerën	

e P-së, e cila nënkupton se, një vlerë e P-së prej 5% ose më pak e përjashton në mënyrë 

të	kënaqshme	rolin	e	“rastësisë”	si	shpjegues	së	lidhjes	statistikore	të	vërejtur.	Krahas	

tabelave,	për	paraqitjen	grafike	të	të	dhënave	janë	përdorur	diagramet,	pasi	natyra	e	të	

dhënave tona favorizon përdorimin e kësaj teknike (e përshtatshme për vizualizimin e 

të dhënave kategorike). E gjithë analiza statistikore e të dhënave është kryer me paketën 

statistikore SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versioni 19.00. 

3.6 SEKSIONI V

3.6.1 Respektimi i çështjeve etike në studim

Në kuadrin e studimit iu kushtua vëmendje marrëdhënies midis studiueses dhe 

subjekteve (të cilët plotësuan pyetsorin) për çështje, të cilat lidhen me anonimatin dhe 

konfidencialitetin.	Duke	qenë	se	problematika	e	shëndetit	seksual	dhe	riprodhues	është	

një problematikë e ndjeshme, iu rezervua shumë vëmendje protokollit të etikës.

Një informacion në faqen e parë të pyetsorit përshkruan qëllimin e studimit dhe të 

drejtën e pjesëmarrësve si vullnetarë për të marrë pjesë në studim,  duke ju shpjeguar 

se pjesëmarrja e tyre në këtë studim është shumë e rëndësishme, sepse informacioni i 

grumbulluar do të ndihmojë  për të vlerësuar situatën aktuale lidhur me shëndetin seksual 

e riprodhues të të rinjve si dhe për të ndihmuar politik bëresit dhe profesionistët e shëndetit 

të	ndërtojnë	programe	sa	më	specifike	për	të	rinjtë,	si	dhe	për	të	përmirësuar	programet	

egzistuese, garantimin e pjesëmarrësve se çdo informacion që do të merret prej tyre, do 

të	ruhet	në	mënyrë	konfidenciale	dhe	emri	i	tyre	nuk	do	të		përmendet	asnjëherë.	

3.6.2 Limitimet e studimit

Pavarësisht kujdesit për të disenjuar dhe realizuar një studim bazuar në standarde të njohura 

shkencore,	disa	kufizime	të	këtij	studimi	ishin	të	mundura	dhe	janë	përshkruar	më	poshtë:
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Në studime ku informacioni grumbullohet me vetëraportim, është e njohur se 

përgjigjet janë objekt i një raportimi. Kjo është edhe më evidente sidomos kur bëhet 

fjalë për çështje kaq sensitive si sjelljet seksuale të subjekteve në studim. Duke qënë 

se të dhënat tona derivojnë pikërisht prej vetëraportimit, mendojmë se mund të jenë 

subjekt i këtij limitimi (CDC, 2001). Megjithatë, për të minimizuar këtë, subjektet në 

studim	sqaroheshin	që	në	fillim	për	rëndësinë	e	një	raportimi	sa	më	real	dhe	të	saktë.

Një nga limitet e tjera të këtij studimi ishte ndërtimi i pyetsorit me pyetje të mbyllura, 

duke limituar në këtë mënyrë eksplorimin në detaj të çështjes në studim dhe kështu 

zvogëlohej  mundësia për të marrë informacion në thellësi prej subjekteve, sidomos 

kur bëhet fjalë për çështje kaq sensitive siç është shëndeti riprodhues dhe seksual.

Gjithashtu, hartimi i pyetsorit me pyetje të cilat orientonin dhënien e përgjigjeve 

bën që subjektet të kënë tendencën të zgjedhin vetëm përgjigjet e listuara në pyetësor 

(Brener 2003). Për të evituar këtë, pra për t’u mundësuar të intervistuarve të shprehin 

lirshëm opinionet e tyre, pa u kushtëzuar nga opsionet e përgjigjeve të listuara në 

pyetsor,	për	çdo	pyetje	kemi	vendosur	dhe	opsionin	“tjetër”.

Pavarësisht këtyre limitimeve, studimi doktoral do të ofrojë të dhëna të dobishme 

që kanë të bëjnë  me njohuritë, qëndrimet dhe sjelljet lidhur me shëndetin riprodhues 

dhe seksual të adoleshentëve në shkollat shqiptare.
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KAPITULLI  IV

4.1 REZULTATET E ANALIZËS SË TË DHËNAVE

4.1.1 Të dhëna të përgjithshme lidhur me subjektet në studim

Në studim kanë marrë pjesë 1348 subjekte të grupmoshës 14-19 vjeç. Pjesëmarrëset 

femra kanë rezultuar të jenë më të shumtë në numër sesa pjesëmarrësit meshkuj. Më 

konkretisht, në studim kanë marrë pjesë 739 femra ose 54.8 % e subjekteve, kurse  

meshkuj ishin 609 ose 45.2% e subjekteve. Përqindja më e lartë e femrave pjesëmarrëse 

përkon me statistikat zyrtare të MAS ku gjithashtu numri i nxënësve femra në shkolla 

9-vjeçare dhe të mesme është më i lartë. 

Grafiku 1
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas gjinisë

Vërehet se nga 1348 raste të marra në studim përqindjen më të madhe e zënë 

nxënësit në moshë 16 vjeç me 395 ose 29.3% të rasteve, 321 e subjekteve ose 23.8% e 

tyre janë në moshë 17 vjeç, 309 ose 22.9% janë 18 vjeç, 230 ose 17.1% janë 15 vjeç, 

50 raste ose 3.7% janë 19 vjeç dhe, 43 ose 3.2% e të anketuarve janë 14 vjeç. Mosha 

mesatare është 16.9 ± 2.1, meshkuj është 16.2 ± 1.4 dhe femra është 16.7 ± 1.6
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Grafiku 2
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas moshës

Sipas paraqitjes në tabelë rezultoi se 774 e adoleshentëve ose 57.4% të përfshirë në 

studim ishin me banim në qytet dhe 42.6% ose 574 e tyre banonin në fshat. 

Tabela 2
Të dhëna të përgjithshme sociodemografike mbi subjektet në studim

VARIABLI
MESHKUJ FEMRA TOTAL

Numri Përqindja* Numri Përqindja Numri Përqindja
Grupmosha

  14-16 vjeç

  17-19 vjeç

396

213

65

35

372

367

51

49

668

680

49.5

50.5
Lloji i vendbanimit

  Qytet

  Fshat

323

286

53.1

46.9

451

288

61.1

38.9

774

574

57.4

42.6
Rajoni i vendit **

  Shqipëria Jugore

  Shqipëria e Mesme

  Shqipëria Veriore 

201

188

220

33

30.8

36.2

243

287

209

33

39

28

444

475

429

33

35.2

31.8
Statusi ekonomikᴬ

  I ulët 

  I mesëm

  I lartë

45

355

309

7.4

58.3

34.3

75

137

527

10

18.5

71.5

120

492

736

9

36.5

54.5
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Gjendja civileᴬ

  Beqar

  Bashkëjetoj

  Martuar***

321

237

51

52.8

39

8.2

653

20

66

88.3

2.8

8.9

974

257

117

72.2

19

8.8

*Përqindja sipas kolonave.

** Shqipëria Jugore përfshin studimin e zhvilluar në rrethet: Berat, Fier, Gjirokastër, 

Korçë, Vlorë.

Shqipëria Qendrore përfshin studimin e zhvilluar në rrethet: Tiranë, Durrës, Elbasan.

Shqipëria Veriore përfshin studimin e zhvilluar në rrethet: Lezhë, Shkodër, Kukës, 

Dibër.

** *Këtu përfshihen edhe personat e fejuar në kohën e kryerjes së studimit

A  P<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror

Grafiku 3
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas arsimimit të nënës

Vërehet se pjesa më e madhe e rasteve janë përgjigjur se nëna e tyre ka arsim të 

mesëm (44.4%), 32.9% e tyre referojnë se nëna e tyre ka mbaruar universitetin, 9.1% 

referojnë se nëna e tyre ka bërë disa vite universitet dhe një përqindje e ulët referojnë 

se nëna e tyre ka bërë disa vite shkollë të mesme apo ka mbaruar më pak se 8 vjet 

shkollë.
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Grafiku 4
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas arsimimit të babait

Vërehet se pjesa më e madhe e rasteve janë përgjigjur se babai i tyre ka mbaruar 

universitetin (51.9%), 321 ose 23.8% e tyre referojnë se babai i tyre ka mbaruar 

shkollën e mesme, 143 ose 10.6% referojnë se babai i tyre ka bërë disa vite universitet 

dhe një përqindje e ulët referojnë se babai i tyre ka bërë disa vite shkollë të mesme apo 

ka mbaruar më pak se 8 vjet shkollë.

Vërehet se 435 raste ose 32.3% e të anketuarve referojnë se kanë mbi 90.000 lekë të 

ardhura në muaj në familjet e tyre, 301 ose 22.3% e tyre referojnë se kanë të ardhura që 

variojnë nga 60.000-90.000 lekë, 332 ose 24.6% janë përgjigjur se kanë rreth 40.000-

60.000 lekë të ardhura në muaj, 160 ose 11.9% kanë 20.000-40.000 lekë të ardhura në 

muaj ndërsa 120 ose 10.9% referojnë se në familjet e tyre e ardhura mujore është më 

pak se 20.000 lekë.
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Tabela 3
Të dhëna lidhur me arsimin dhe të ardhurat 

mujore për subjektet në studim

Variablat
Meshkuj Femra Total
Numri Përqindja* Numri Përqindja Numri Përqindja

Shkolla

  9-vjeçare

  Gjimnaz publik

  Gjimnaz privat

  Mesme profesionale 

148

275

54

132

54

51

21.5

46

125

262

198

154

46

49

78.5

54

273

537

252

286

20

40

18.7

21.3
Arsimi i nënës ***

  Tetëvjeçare

  E mesme

  Lartë

37

207

365

41.5

30

64

52

485

202

58.5

70

36

89

692

567

6.7

51.3

42
Arsimi i babaitᴬ ***

  Tetëvjeçare

  E mesme

  Lartë

23

402

184

35

91.5

22

43

37

659

65

8.5

78

66

439

842

5

32.5

67.5
Statusi ekonomikᴬ **

  I ulët 

  I mesëm

  I lartë

45

355

309

37.5

52

42

75

137

527

62.5

48

58

120

492

736

9

36.5

54.5

* Përqindja sipas kolonave

** Statusi ekonomik i ulët përfshihen të ardhurat < 20.000 lekë

     Statusi ekonomik i mesëm përfshihen të ardhurat nga 20.001- 60.000 lekë

     Statusi ekonomik i lartë përfshihen të ardhurat > 60.001 lekë

*** Arsimi i mesëm është përfshirë edhe disa vite në shkollë të mesme

       Arsimi i lartë është përfshirë edhe disa vite në universitet
A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.
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4.2 NJOHURI MBI SHËNDETIN RIPRODHUES 
DHE SEKSUAL (SHRS)

Tabela 4
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive 

 rreth shëndetit riprodhues dhe seksual

Meshkuj Femra Totali
N % N % N %

Jeta e shëndetshme seksuale 226 37.1 247 33.4 473 35.1
Shëndetin dhe higjienën  e organeve 
riprodhuese 147 24.1 107 14.4 254 18.8

Mbrojtja nga infeksionet seksualisht të 
transmetueshme 151 24.7 218 29.4 369 27.4

Rregullimi i pjellorisë 22 3.6 87 11.7 109 8.1
Metodat kontraceptive 63 10.5 80 11.1 143 10.6
Totali 609 100 739 100 1348 100

Subjektet janë pyetur lidhur me njohuritë për shëndetin riprodhues dhe seksual, 

473 ose 35.1% e tyre referojnë se për ta shëndet seksual/riprodhues do të thotë jetë e 

shëndetshme seksuale, ku nga 473 adoleshentë 37.1% e tyre janë meshkuj dhe 33.4% 

janë femra. 254 ose 18.8% e tyre janë përgjigjur shëndet dhe higjienë e organeve 

riprodhuese, nga të cilët 24.1% janë meshkuj dhe 14,4 % janë femra. 369 ose 27.4% 

e subjekteve referojnë se shëndet riprodhues dhe seksual do të thotë mbrojtje nga IST, 

ku përqindjen më të lartë nga 369 adoleshentë e zënë femrat me 29.4 %. 109 ose 

8.1% janë përgjigjur rregullim i pjellorisë dhe 143 ose 10.6% e tyre janë përgjigjur se 

shëndet riprodhues dhe seksual janë metoda kontraceptive, ku 11.1% janë femra dhe 

10.5 meshkuj. 
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Grafiku 5
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas gjinisë për sa i përket  

njohurive rreth shëndetit riprodhues dhe seksual

Ndërkohë që 226 ose 37.1% e meshkujve referojnë se për ta shëndet seksual apo 

riprodhues do të thotë jetë e shëndetshme seksuale; 147 prej tyre e konsiderojnë 

shëndetin seksual si shëndetin dhe higjienën e organeve riprodhuese; 151 ose 24.7% prej 

tyre janë përgjigjur mbrojtje nga infeksionet seksualisht të transmetueshme; 22 ose 3.6% 

e meshkujve referojnë se e konsiderojnë shëndetin seksual si rregullim të pjellorisë dhe 

63 ose 10.5% e tyre e konsiderojnë të lidhur vetëm me metodat kontraceptive. 

33.4% e femrave e konsiderojnë shëndetin seksual/riprodhues si një jetë të 

shëndetshme seksuale; 107 ose 14.4% e konsiderojnë si shëndet dhe higjienë të 

organeve riprodhuese; 218 ose 29.4% e shohin si mbrojtje nga infeksionet seksualisht 

të transmetueshme; 87 ose 11.7% e tyre e konsiderojnë shëndetin seksual si rregullim 

të pjellorisë dhe 70 ose 11% e tyre e lidhin me metodat kontraceptive. 

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç (50.6%) mendojnë se SHRS përcaktohet më 

mirë si jetë e shëndetshme seksuale krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç 

(49.4%). Adoleshentët me vendbanim në qytet (57%) mendojnë se SHRS përcaktohet 

më mirë si jetë e shëndetshme seksuale krahasuar me adoleshentët me vendbanim në 

fshat (47%). 

Subjektet në studim të cilët banojnë në Shqipërinë e Mesme (36.6%), të cilët kanë 

status ekonomik të lartë (54.9%), janë beqarë (71.8%), gjimnazistë dhe me prindër 

me arsim të mesëm mendojnë se SHRS përcaktohet më mirë si jetë e shëndetshme 

seksuale krahasuar me të rinjtë e rajonit jugor dhe verior, me status ekonomik të ulët, 

martuar dhe me prindër me arsim tetëvjeçar. 
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Tabela  5
Lidhja e  njohurive rreth shëndetit riprodhues dhe seksual “jetë e shëndetshme 

seksuale” që kanë subjektet me faktorët demografikë  dhe socioekonomikë

Variabli Femra Meshkuj Totali
N %* N % N %

Mosha

14-16 vjeç

17-19 vjeç

126

121

53.8

51

108

118

46.2

49

234

239

49.4

50.6

Vendbanimi

Qytet

Fshat

142

105

52.5

52

128

98

47.5

48

270

203

57

43

Rajoni i vendit 

Shqipëria Jugore

Shqipëria e Mesme

Shqipëria Veriore 

78

94

75

50

54.5

51

77

78

71

50

45.5

49

155

172

146

32.7

36.3

31

Statusi ekonomikᴬ

I ulët 

I mesëm

I lartë

34

45

168

80

26

65

8

127

91

20

74

35

42

172

259

8.8

36.3

54.9

Statusi martesor

Beqar

Bashkëjetoj

Martuar

185

52

10

55

58

23

155

38

33

45

42

77

340

90

43

71.8

19

9.2

Shkollaᴬ

9-vjeçare

Gjimnaz publik

Gjimnaz privat

E mesme profesionale 

49

146

79

98

51

77

89

97

47

42

9

3

49

23

11

3

96

188

88

101

20

39.7

18.6

21.7

Arsimi i nënës

Tetëvjeçar

I mesëm

I lartë

24

137

86

77

57

43

7

105

114

23

43

57

31

242

200

6.5

51.1

42.4
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Arsimi i babait

Tetëvjeçar

I mesëm

I lartë

96

125

120

51

81

90

92

28

12

49

19

10

188

153

132

39.7

32.3

28

* Përqindja sipas rreshtaveA p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

4.2.1 Shpërndarja e subjekteve në studim sipas informacionit që kanë marrë mbi 

shëndetin seksual dhe riprodhues

1278 ose 94.8% e të anketuarve referojnë se kanë marrë informacion mbi shëndetin 

seksual dhe riprodhues kundrejt 70 ose 5.2% e tyre që nuk kanë informacion.

Tabela 6
Lidhja e informacionit për shëndetin riprodhues dhe seksual që kanë marrë subjektet 

me faktorët demografikë dhe socioekonomikë sipas gjinisë

Variabli Po Jo
Femra Meshkuj Totali Femra Meshkuj Totali
N % * N % N % N % N % N %

Mosha

14-16 vjeç 302 48.7 318 51.3 620 92.8 40 83.3 8 16.7 48 7.2
17-19 vjeç 380 57.7 278 42.5 658 96 17 77 5 23 22 4
Vendbanimi

Qytet 471 62.8 279 37.2 750 97 20 83 4 17 24 3
Fshat 211 40 317 60 528 92 37 81 9 19 46 8
Rajoni i vendit 

Shqipëria Jugore 211 50 212 50 423 95 17 80 4 20 21 5
Shqipëria e Mesme 317 69 142 31 459 97 12 75 4 25 16 3
Shqipëria Veriore 154 39 242 61 396 97 28 85 5 15 33 3
Statusi ekonomikA

I ulët 93 86.1 15 13.9 108 90 9 75 3 25 12 10
I mesëm 244 53.2 214 48.8 458 93 28 82.3 6 17.7 34 7
I lartë 345 48.5 367 51.5 712 97 20 83 4 17 24 3
Statusi martesor

Beqar 531 57 406 43 937 96 31 84 6 16 37 4
Bashkëjetoj 124 52.5 112 47.5 236 96 15 79 4 21 19 4
Martuar 27 26 78 74 105 88 11 78.5 3 21.5 14 12
ShkollaA

9-vjeçare 143 54 122 46 265 97 5 62.5 3 37.5 8 3
Gjimnaz publik 275 56 216 44 491 91 41 89 5 11 46 9
Gjimnaz privat 121 49 125 51 246 93 5 83 1 17 6 7
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E mesme  
profesionale 143 52 133 48 276 96.5 6 60 4 40 10 3.5

Arsimi i nënës
Tetëvjeçar 43 56 34 44 77 86.5 7 58 5 42 12 13.5
I mesëm 458 69 205 31 663 96 24 82 5 18 29 4
I lartë 181 33.6 357 66.3 538 95 26 89 3 11 29 5
Arsimi i babait
Tetëvjeçar 47 77 14 23 61 92 2 40 3 60 5 8
I mesëm 118 29.4 283 70.6 401 91.1 33 85 6 15 39 8.9
I lartë 517 63.3 299 36.7 816 96 22 84.6 4 15.4 26 3

* Përqindja sipas rreshtaveA p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Informacioni që kanë marrë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues është më i madh 

në grupmoshën 17-19 vjeç (2.3 herë më shumë) 96% krahasuar me moshat 14-16 

vjeç	(92.8%)	me	ndryshim	statistkisht	të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01.	(OR=2.3,	

95%CI=1.3-3.8).	

Vërehet se femrat kanë marrë më shumë informacion për SHRS (2.6 herë më 

shumë) krahasuar me meshkuj me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre 

p<0.01.	(OR=2.6,	95%CI=1.5-4.3).	

Të rinjtë me vendbanim në qytet kanë 2.7 herë më shumë gjasa të kenë informacion 

për SHRS krahasuar me të rinjtë me vendbanim në fshat me një ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	mes	tyre	p<0.01	(OR=2.3,	95%	CI=	1.6-4.5)	sidomos	femrat	në	qytet	

(62.8%) kanë marrë më shumë informacion se femrat në fshat (40%). 

Të rinjtë e Shqipërisë së Mesme kanë marrë më shumë informacion për SHRS 

(1.4 herë më shumë) krahasuar me të rinjtë e rajonit jugor pa ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.2.	Të	rinjtë	me	të	ardhura	mesatare	kanë	marrë	më	shumë	informacion	

sesa	të	rinjtë	me	të	ardhura	të	ulëta	në	familjet	e	tyre	(OR=1.4,	95%	CI=0.7-2.9),	edhe	

të rinjtë që kanë të ardhura vjetore të larta kanë 3.2 herë më shumë gjasa të jenë të 

informuar krahasuar me ata që kanë të ardhura të ulëta me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	ndërmjet	 tyre	 p<0.01.	 (OR=3.2,	 95%	CI=1.6-6.7).	Të	 rinjtë	me	 status	

martesor bashkëjetues dhe të martuar kanë marrë më pak  informacion krahasuar më 

të rinjtë beqar. 
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Tabela 7
Lidhja e informacionit për shëndetin riprodhues dhe seksual që kanë marrë subjektet 

me faktorët demografik dhe socioekonomikë

Variablat Po Jo OR * 95% CI* P**
 Gjinia A   
  Femra 716 23 2.6 1.5-4.3 <0.01
  Meshkuj 562 47 ref
Mosha
  14-16 vjeç 620 48 ref
  17-19 vjeç 658 22 2.3 1.3-3.8 0.01
Vendbanimi A

  Qytet 750 24 2.7 1.6-4.5 <0.01
  Fshat 528 46 ref
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 423 21 ref
  Shqipëria e Mesme 459 16 1.4 0.7-2.7 0.29
  Shqipëria Veriore 396 33 0.5 0.3-1.04 0.07
Statusi ekonomik
  I ulët 108 12 ref
  I mesëm 458 34 1.4 0.7-2.9 0.02
  I lartë 712 24 3.2 1.6-6.7 <0.01
Statusi martesor A

  Beqar 937 37 ref
  Bashkëjetoj 236 19 0.10 0.03-0.30 <0.01
  Martuar 105    14 0.19 0.08-0.44 <0.01
Shkolla
  9-vjeçare 265 8 ref
  Gjimnaz publik 491 46 0.3 0.1-0.6 0.002
  Gjimnaz privat 246 6 1.1 0.4-3.4 0.32
  E mesme profesionale 276 10 0.8 0.3-2.0 0.6
Arsimi i nënës A

  Tetëvjeçar 77 12 ref
  I mesëm 663 29 3.5 1.7-7.2 <0.01
  I lartë 538 29 2.8 1.4-5.9 <0.01
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 61 5 ref
  I mesëm 400 39 0.8 0.3-2.2 0.7
  I lartë 816 26 2.5 0.9-6.9 0.05

* Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) A p <0.05 për ndryshimin sipas testit 

statistikor hi katror.
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Të rinjtë e arsimit të gjimnazit privat pohojnë se kanë marrë më shumë informacione 

në lidhje me SHRS krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare pa ndryshim statistikisht 

të rëndësishëm. Po kështu edhe të rinjtë e gjimnazit publik dhe ato të shkollave 

profesionale nuk rezultojnë të kenë më shumë gjasa së të shkollave 9-vjeçare. 

Arsimi i prindërve luan një rol të rëndësishëm në informimin e të rinjve për 

shëndetin seksual dhe riprodhues. Vërehet se të anketuarit që kanë nënat me arsim 

të mesëm dhe të lartë kanë përkatësisht 3.5 dhe 2.8 herë më shumë mundësi të kenë 

marrë	informacion	krahasuar	me	të	anketuarit	që	kanë	nëna	me	arsim	të	ulët.	(OR=3.5,	

95%	CI=1.7-7.2),	(OR=2.6,	95%CI=1.4-5.9).	Ndërsa	për	arsimimin	e	babait,	vërehet	

ndryshim statistikisht i rëndësishëm në ata të anketuar që e kanë babain me arsim të 

lartë. Ata kanë marrë më shumë informacion sesa të rinjtë me baballarë me arsim të 

ulët	(OR=2.5,	95%CI=0.9-6.9).

Grafiku 6
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive që kanë marrë në shkollë për 

seksualitetin, IST, HIV/AIDS dhe planifikimin familjar dhe kontracepsionin

Shumica e të rinjve shprehen se në shkollë është folur për seksualitetitn 81.8%, për 

IST	91%,	për	HIV/AIDS92.3%	dhe	për	planifikimin	familjar/kontracepsionin	58.4%

40.9%	e	të	rinjve	shprehen	se	nuk	ju	është	folur	në	shkollë	për	planifikimin	familjar/

kontracepsionin, gjë që tregon për një nivel më të ulët të informacionit në këtë fushë 

krahasuar me informacionin që ata kanë për HIV/AIDS dhe IST. 
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Tabela  8
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas mjaftueshmërisë së njohurive që 

kanë marrë në shkollë për seksualitetin, IST, HIV/AIDS,  planifikimin familjar dhe 
kontracepsionin

 N %
Po 265 19.7
Jo 1003 74.4
Nuk e di 80 5.9
Totali 1348 100

Grafiku 7
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas mjaftueshmërisë  

së njohurive që kanë marrë në shkollë për seksualitetin, planifikimin  
familjar, kontracepsionin, IST dhe HIV/AIDS

Pavarësisht se shumica e të rinjve shprehen se kanë marrë informacion rreth HIV/

AIDS,	 IST	dhe	planifikimit	 familjar,	 vetëm	20	%	 janë	 shprehur	 se	 ky	 informacion	

është i mjaftueshëm. Edhe pse të rinjtë raportojnë se në shkollë ju është folur shumë 

për seksualitetin, IST dhe HIV/AIDS,  ky informacion është i pamjaftueshëm duke 

identifikuar	si	shkak	kryesor	orët	e	pamjaftueshme	mësimore	që	zhvillohen	në	shkollë	

rreth këtyre temave ose moszhvillimi i temave të caktuara si rezultat i mungesës së 

njohurive të nevojshme nga mësuesit e lëndës.
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Tabela 9
Lidhja e informacionit me mjaftueshmërinë e njohurive që kanë marrë në shkollë për 
seksualitetin, IST, HIV/AIDS, planifikimin familjar dhe kontracepsionin, subjektet me 

faktorët demografikë dhe socioekonomikë

Variablat Modeli 1 Modeli 2
OR 95% CI P OR a 95% CI P

Gjinia
  Femra ref ref
  Meshkuj 1.2 0.9-1.5 0.2 1.0 0.6-1.4 0.2
Mosha
  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 1.6 1.2-2.1 <0.01 1.1 0.9-1.8 0.8
Vendbanimi
  Qytet ref ref
  Fshat 0.9 0.6-1.1 0.71 0.6 0.4-1.2 0.1
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 0.3 0.2-0.4 <0.01 0.1 0.1-0.5 <0.01
  Shqipëria Veriore 0.7 0.5-1.0 0.05 0.5 0.5-1.1 0.08
Statusi ekonomik
  I ulët ref ref
  I mesëm 0.2 0.1-0.3 <0.01 0.1 0.1-0.4 <0.01
  I lartë 0.9 0.6-1.3 0.6 0.6 0.6-1.1 0.6
Statusi martesor A

  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 0.3 0.2-0.6 <0.01 0.1 0.2-0.4 <0.01
  Martuar 0.02 0.01-0.05 <0.01 0.01 0.01-0.03 <0.01
Shkolla
  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 0.02 0.01-0.05 <0.01 0.01 0.01-0.03 <0.01
  Gjimnaz privat 0.6 0.3-1.1 0.13 0.3 0.1-1.0 0.1
  E mesme profesionale 1.3 0.9-2.0 0.1 1.1 0.6-1.8 0.1
Arsimi i nënës A

  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 0.1 0.08-0.2 <0.01 0.08 0.06-0.1 <0.01
  I lartë 0.5 0.3-0.8 <0.01 0.2 0.1-0.6 <0.01
Arsimi i babait A

  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 0.05 0.02-0.09 <0.01 0.03 0.02-0.07 <0.01
  I lartë 0.12 0.06-0.2 <0.01 0.9 0.08-0.1 <0.01

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)
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*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se femrat priren më shumë për të menduar se informacioni për SHRS është i 

mjaftueshëm krahasuar me meshkuj pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet 

tyre	p=0.2.	(OR=1.6,	95%CI=0.9-1.5)

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren të mendojnë se informacioni për SHRS 

është i mjaftueshëm krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01.	(OR=1.6,	95%	CI=1.2-2.1)

Gjithashtu të rinjtë e gjimnazeve publike mendojnë se informacioni i ofruar është 

i pamjaftueshëm krahasuar me të rinjtë që ndjekin ciklin 9-vjeçar, me ndryshim 

statistikor	të	rëndësishëm	p<	0.01	(CI95%=0.1-0.3)	

Të rinjtë e martuar priren 1.3 herë më shumë për të menduar se informacioni i marrë 

për SHRS është i pamjaftueshëm krahasuar me të rinjtë beqar apo bashkëjetues pa 

ndryshim	statistikor	të	rëndësishëm	mes	tyre	p=0.1	(OR=1.3;	CI95%=0.9-2)

Vërehet se të rinjtë me të ardhura të ulëta në familje dhe prindër me arsim të ulët 

mendojnë se informacioni që ata kanë marrë nëpër shkolla është i mjaftueshëm për 

ta krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre me të ardhura të larta dhe me prindër më të 

arsimuar.

Grafiku 8
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas mendimit të tyre pse nuk kanë qenë të 
mjaftueshme njohuritë që kanë marrë në shkollë për seksualitetin, planifikimin 

familjar, kontracepsionin, IST dhe HIV/AIDS
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1003 ose 74% e të rinjve janë shprehur se informacioni që ata kanë marrë rreth 

SHRS është i pamjaftueshëm sepse:

457 ose 45.6% mendojnë se orët e mësimit rreth SHRS janë shumë pak;

178 ose 17.7% referojnë se nuk zhvillohen fare orë mësimi rreth SHRS;

234 ose 23.3% mendojnë se mësuesit janë të papërgatitur për ketë fushë dhe 13.4% 

e tyre kanë dhënë arsye të tjera për pamjaftueshmërinë e informacionit që ata kanë si 

jo i përshtatshëm për moshën, dhe me të dhëna jo aktuale.

Tabela 10
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas vendit apo personit prej të cilit është 

marrë burimi i informacionit dhe preferohet të merret në lidhje me shëndetin 
riprodhues dhe seksual

Burimi i informacionit N % N %

Informacioni është marrë Preferuar të merret  
informacion

Shkolla 87 6.5 220 16.3
Nëna 130 9.6 139 10.3
Babai 24 1.8 66 4.9
Motra 11 0.8 15 1.1
Vëllai 12 0.9 13 1.0
Partner 154 11.4 54 4.0
Pjesëtarë të tjerë të familjes 17 1.3 23 1.7
Bashkëmoshatarë 167 12.4 231 17.1
Psikologë ose  punonjës social 66 4.9 80 5.9
Mësues 81 6.0 77 5.7
Revista 109 8.1 127 9.4
Libra 93 6.9 134 9.9
Televizion ose radio 154 11.4 169 12.5
Internet 234 17.4 205 15.2
Të tjera 9 0.6 3 0.2

Adoleshentët janë pyetur lidhur me vendin apo personin që është marrë informacioni 

dhe vërehet se numri më i lartë 234 ose (17.4%) e tyre e kanë marrë informacionin 

nga interneti, 167 ose (12.4 %) nga bashkëmoshatarët, 154 ose (11.4 %) nga partneri/

rja dhe nga televizioni,130 ose (9.6%) nga nëna, 109 ose (8.1%) nga revista, 93 ose 

(6.9%) nga libra,  87 ose (6.5%) nga shkolla, 81 ose (6%) nga mësues dhe 66 ose 

(4.9%) nga psikologë ose punonjës social, vërehet një përqindje e ulët e marrjes së 

informacionit nga babai, motra dhe vëllai ose pjesëtarë të tjerë të familjes. 
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Tabela 11
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas gjinisë dhe vendit apo personi prej të cilit 
është marrë burimi i informacionit dhe preferohet të merret në lidhje me shëndetin 

riprodhues dhe seksual

Burimi i  
informacionit Informacioni është marrë Preferuar të merret  

informacion
Femra % Meshkuj % Femra % Meshkuj %

Shkolla  53 7.2 34 5.6 122 16.5 98 16.1
Nëna 116 15.7 14 2.3 127 17.2 12 2.0
Babai 8 1.1 16 2.6 15 2.0 51 8.4
Motra 7 0.9 4 0.7 10 1.4 5 0.8
Vëllai 5 0.7 7 1.1 4 0.5 9 1.5
Partner 93 12.6 61 10.0 23 3.1 29 4.8
Pjesëtarë të tjerë të 
familjes 9 1.2 8 1.3 15 2.0 18 3.0

Bashkëmoshatarë 77 10.4 90 14.8 44 6.0 187 30.7
Psikologë/  
Punonjës social 54 7.3 12 2.0 58 7.8 22 3.6

Mësues 72 9.7 9 1.5 64 8.7 13 2.1
Revista 57 7.7 52 8.5 43 5.8 84 13.8
Libra 81 11.0 12 2.0 99 13.4 35 5.7
Televizion ose radio 57 7.7 97 15.9 82 11.1 87 14.3
Internet 81 11.0 153 25.1 78 10.6 127 20.9
Të tjera 6 0.8 8 1.3 1 0.1 2 0.3

Pasi të rinjtë janë pyetur lidhur me burimet e marrjes së informacionit rreth SHRS ata 

janë pyetur edhe për burimet që do të preferonin më shumë të merrnin informacionin, 

një përqindje  e lartë kanë preferuar marrjen e informacionit nga bashkëmoshatarët 

231 subjekte (17.1%), vihet re një përqindje e madhe që duan ta marrin informacionin 

nga shkolla 220 (16.3%),  interneti vazhdon me një numër të lartë 205 ose 15.2% së 

bashku me televizionin/radion 169 (12.5%) dhe nga nëna duan një përqindje e lartë 

subjektesh 10.3%. Një pjesë e vogël e të rinjve preferojnë të marrin informacion nga 

babai apo pjesëtarë të tjerë të familjes.

Femrat e marrin më shumë informacionin mbi shëndetin riprodhues dhe seksual 

nga nëna (15.7%), nga partneri (12.6%), interneti, librat (11%) dhe bashkëmoshatarët 

(10.4%). 

Meshkujt e marrin më shumë informacionin nga interneti (25.1%), televizioni dhe 

radio (15.9%) dhe bashkëmoshatarët (14.8%). 

Ndërsa përsa i përket pyetjes se nga preferojnë më shumë ta marrin informacionin 
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mbi SHRS femrat adoleshente shprehen (17.2% ) nga nëna, (16,5%)  nga shkolla, 

(13.4 %) nga librat, 11.1% nga televizioni dhe radio, 10.6% nga internet.

Ndërsa meshkujt adoleshentë preferojnë më shumë ta marrin informacionin mbi 

SHRS nga 30.7% bashkëmoshatarët, 20.9 % nga internet, 16.1% nga shkolla, 14.3% 

nga televizioni dhe 13.8 % nga revistat.

Grafiku 9
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas komunikimit me nënën e 

 tyre në lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual

678	se	50.3%	e	adoleshentëve	në	 studim	nuk	flasim	për	SHRS	me	nënën	e	 tyre	

përkundrejt	670	ose	49.7%	e	tyre	që	flasin për këtë temë me nënën e tyre.

Tabela 12
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas komunikimit me  

babain e tyre në lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual

 
Meshkuj Femra Totali

N  (%) N  (%) N %
Po 123 20.1 82 11 107 7.9
Jo 486 79.9 657 89 1241 92.1
Totali 609 100.0 739 100.0 1348 100.0
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1241	se	92.1%	e	adoleshentëve	në	studim	nuk	flasin	për	SHRS	me	babanë	e	tyre	

përkundrejt	107	ose	7.9%	e	tyre	që	flasin	për	këtë	temë	me	baballarët	e	tyre.	

Tabela 13
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas komunikimit me  

nënën e tyre në lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual

 
Meshkuj Femra Totali

N  (%) N  (%) N %
Po 257 42.3 421 57 670 49.7
Jo 352 57.7 318 43 678 50.3
Totali 609 100.0 739 100.0 1348 100.0

Sipas tabelave të mësipërme djemtë adoleshentë (20.1%) në krahasim me vajzat 

adoleshente (11 %.) komunikojnë më shumë me babain. Ndërsa vajzat (57%) 

komunikojnë më shumë me nënën se sa djemtë (42.3%). Pra vërehet se femrat priren 

më shumë për të folur me nënën e tyre për shëndetin seksual dhe riprodhues krahasuar 

me meshkuj me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01.

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren më shumë për të folur me nënën e tyre për 

shëndetin riprodhues dhe seksual krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me 

ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01, një dallim mes femrave 

dhe meshkujve përsa i përket komunikimit me nënën është i dukshëm tek adoleshentet 

femra të moshës 17-19 vjeç, (82.6%) femra dhe (17.4 %) meshkuj.

Adoleshentët në qytet priren 2 herë më shumë për të komunikuar me nënën e tyre 

në lidhje me shëndetin seksual krahasuar me të rinjtë banues në fshat, me një ndryshim 

statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01, sidomos adoleshentet vajza në qytet 

(87.5%) komunikojnë më shumë më nënën sesa në fshat (70.6%). 

Të rinjtë adoleshentë në zonat e Shqipërisë së Mesme dhe Jugore priren më pak për 

të folur me nënën e tyre në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues në krahasim me 

të	rinjtë	e	Shqipërisë	Veriore,	pa	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	mes	tyre	p=0.4,	

sidomos	adoleshentet	femra	të	Shqipërisë	Veriore	flasin	më	shumë	me	nënën	(87.4%),	

në krahasim me rajonin jugor dhe të mesëm. 

Vërejmë se të rinjtë e martuar priren më pak për të folur me nënën e tyre për shëndetin 

seksual dhe riprodhues krahasuar me të rinjtë bashkëjetues dhe beqarë me një ndryshim 

statistikor të rëndësishëm p<0.01, sidomos vajzat adoleshente të martuara priren të 

komunikojnë më pak me nënën rreth SHRS në krahasim me vajzat adoleshente beqare.
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Të rinjtë që ndjekin shkollën e mesme profesionale  tentojnë më shumë për të folur 

me nënën në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues sesa të rinjtë e gjimnazeve 

publike, private apo shkollave 9-vjeçare me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.001.

Të	rinjtë	me	të	ardhura	të	larta	dhe	mesatare	flasin	më	shumë	me	nënën	e	tyre	sesa	të	

rinjtë me të ardhura të ulëta në familjet e tyre, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

ndërmjet tyre p<0.01. 

Vërehet	së	të	anketuarit	që	kanë	nënat	me	arsim	të	lartë	dhe	të	mesëm	flasin	më	

shumë me nënën e tyre krahasuar me të anketuarit që kanë nëna me arsim të ulët me 

ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01. 

Vërehet	se	të	anketuarit	që	kanë	baballarët	me	arsim	të	mesëm	dhe	të	lartë	flasin	më	

shumë me nënën krahasuar me të anketuarit që kanë  baballarët me arsim  të ulët me 

ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01.

Tabela 14
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas komunikimit me  

nënën e tyre në lidhje me shëndetin riprodhues dhe seksual

Variabli Po Jo
Femra Meshkuj Totali Femra Meshkuj Totali
N % N % N % N % N % N %

Mosha A

  14-16 vjeç 177 80 44 20 221 33 130 29 317 71 447 67
  17-19 vjeç 371 82.6 78 17.4 449 66 61 26.4 170 73.6 231 34
Vendbanimi A

  Qytet 387 87.5 35 12.5 442 57.1 162 48.7 170 51.3 332 42.9
  Fshat 161 70.6 67 29.4 228 40 29 8.3 317 91.7 346 60
Rajoni i  
vendit A

Shqipëria 
Jugore 188 79.3 49 20.7 237 53.3 20 9.6 187 90.4 207 46.7

Shqipëria e 
Mesme 151 77.8 43 22.2 194 41 88 31 193 69 281 59

Shqipëria 
Veriore 209 87.4 30 12.6 239 55.7 83 43.6 107 56.4 190 44.3

Statusi  
ekonomik
  I ulët 

  I mesëm 

  I lartë

36

287225

68

89.476

17

3471

32

10.624

53

321

296

44.1

65.240

58

8449

86.5

49

12.6

9

873

91

13.5

5187.4

67

171440

55.9

34.860
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Statusi  
martesor A

  Beqar 390 82.8 81 17.8 471 48.3 72 14.3 431 85.7 503 51.7
  Bashkëjetoj 121 76.1 38 23.9 159 61.8 75 76.5 23 23.5 98 38.2
  Martuar 37 92.5 3 7.5 40 34.1 44 57.1 33 42.9 77 65.9
Shkolla A

9-vjeçare 150 90 16 10 166 60.8 6 5.6 101 94.4 107 39.2
  Gjimnaz 
publik 203 91.8 18 8.2 221 41.1 8 2.5 308 97.5 316 58.9

  Gjimnaz 
privat 88 65 47 35 135 53.5 80 68.3 37 31.7 117 46.5

  Profesio-
nale 107 72.2 41 27.8 148 51.7 97 70 41 30 138 48.3

Arsimi  
i nënës A

  Tetëvjeçar 18 85.7 3 14.3 21 23.5 51 75 17 25 68 76.5
  I mesëm 199 79.2 52 20.8 251 36.2 109 24.7 332 75.3 441 63.8
  I lartë 331 83.1 67 16.9 398 70 31 18.3 38 22.4 169 30
Arsimi  
i babait A

  Tetëvjeçar 8 67 4 33 12 18.1 48 89 6 11 54 81.9
  I mesëm 219 78.7 59 31.3 278 63 25 15.5 136 84.5 161 37
  I lartë 321 84.5 59 15.5 380 45 117 25.3 345 74.7 462 55

A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Tabela 15
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për metodat kontraceptive

Njohuritë mbi kontraceptivët
Po Jo

Femra Meshkuj Total Femra Meshkuj Total
N % N % N % N % N % N %

Kokrra/ pilula 644 53.5 559 46.5 1203 89.2 95 65.5 50 34.5 145 10.8
Prezervativ 656 52.7 587 47.3 1243 92.2 83 79 22 21 105 7.8
Prezervativ 
femrash 478 63.2 278 36.8 756 56.1 261 44 331 56 592 43.9

Kontraceptiv 
urgjencës 437 48.6 462 51.4 899 66.7 302 67.2 147 32.8 449 33.3

Mënyrë  
kalendarike 397 55.9 312 44.1 709 52.6 342 53.5 297 46.5 639 47.4

Tërheqje 304 47.1 341 52.9 645 47.8 435 61.8 268 38.2 703 52.2
Sterilizimi 
femëror 507 63.2 294 36.8 801 59.4 232 42.4 315 57.6 547 40.6



77

Sterilizimi 
mashkullor 431 56.4 332 43.6 763 56.6 308 52.6 277 47.4 585 43.4

Implantet 122 29 300 71 422 31.3 617 66.6 309 33.4 926 68.7
Injeksione 116 21.5 423 78.5 539 40.0 623 77 186 23 809 60.0
IUD 52 21.3 191 78.7 243 18.0 687 62 418 38 1105 82.0

Nga të gjitha metodat kontraceptive, të rinjtë adoleshentë të anketuar kanë më 

shumë informacion rreth prezervativin (92.2%), pilulave (89.2%), dhe kontraceptivit të 

urgjencës (66.7%), mënyrës kalendarike (52.6%) dhe tërheqjes 47.8%. Subjektet kanë 

më shumë informacion rreth sterilizimit femëror 59.4% sesa sterilizimit mashkullor 

56.6%. Vërehet një informacion shumë i ulët rreth metodave kontraceptive: IUD, 

injeksione apo implante.

Femrat adoleshente kanë më shumë njohuri për disa metoda kontraceptive në 

krahasim me meshkujt për pilulat 53.5% përkundrejt 46.5%, prezervativit 52.7% 

përkundrejt 47.3%, prezervativ femrash 63.2% përkundrejt 36.8%, mënyrës 

kalendarike/ritmike 55.9% kundrejt 44.1%.

Ndërsa meshkujt kanë më shumë njohuri sesa femrat për kontraceptivin e urgjencës 

51.4% përkundrejt 48.6%, për tërheqjen 52.9%, implantet 71%,  injeksionet 78.5%.  

Adoleshentet femra vihet re se kanë më shumë njohuri tek ato metoda që lidhen direkt 

me gjininë femërore dhe moshën e tyre, përmendim prezervativin femëror, mënyrën 

kalendarike dhe sterilizimin femëror.

Tabela 16
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për prezervativin

Variabli
Po Jo

Femra Meshkuj Totali Femra Meshkuj Totali
N % N % N % N % N % N %

Mosha A

  14-16 vjeç 302 48.7 318 51.3 620 92.8 40 83.3 8 16.7 48 7.19
  17-19 vjeç 380 57.8 278 42.2 658 96.8 17 77.3 5 22.7 22 3.24
Vendbanimi
  Qytet 471 62.8 279 37.2 750 96.9 20 83.3 4 16.7 24 3.10
  Fshat 211 40.0 317 60.0 528 92.0 37 80.4 9 19.6 46 8.01
Rajoni i vendit 
Shqipëria Jugore 211 49.9 212 50.1 423 95.3 17 81.0 4 19.0 21 4.73
Shqipëria e Mesme 317 69.1 142 30.9 459 96.6 12 75.0 4 25.0 16 3.37
Shqipëria Veriore 154 38.9 242 61.1 396 92.3 28 84.8 5 15.2 33 7.69



78

Status ekonomik A

  I ulët 93 86.1 15 13.9 108 90.0 9 75.0 3 25.0 12 10.00
  I mesëm 244 53.3 214 46.7 458 93.1 28 82.4 6 17.6 34 6.91
  I lartë 345 48.5 367 51.5 712 96.7 20 83.3 4 16.7 24 3.26
Statusi martesor
  Beqar 531 56.7 406 43.3 937 96.2 31 83.8 6 16.2 37 3.80
  Bashkëjetoj 124 52.5 112 47.5 236 92.5 15 78.9 4 21.1 19 7.45
  Martuar 27 25.7 78 74.3 105 88.2 11 78.6 3 21.4 14 11.76
Shkolla A
  9-vjeçare 143 54.0 122 46.0 265 97.1 5 62.5 3 37.5 8 2.93
 Gjimnaz publik 275 56.0 216 44.0 491 91.4 41 89.1 5 10.9 46 8.57
 Gjimnaz privat 121 49.2 125 50.8 246 97.6 5 83.3 1 16.7 6 2.38
E mesme Profesionale 143 51.8 133 48.2 276 96.5 6 60.0 4 40.0 10 3.50
Arsimi i nënës A
  Tetëvjeçar 43 55.8 34 44.2 77 86.5 7 58.3 5 41.7 12 13.48
  I mesëm 458 69.1 205 30.9 663 95.8 24 82.8 5 17.2 29 4.19
  I lartë 181 33.6 357 66.4 538 94.9 26 89.7 3 10.3 29 5.11
Arsimi i babait A
  Tetëvjeçar 47 77.0 14 23.0 61 92.4 2 40.0 3 60.0 5 7.58
  I mesëm 118 29.4 283 70.6 401 91.3 33 84.6 6 15.4 39 8.88
  I lartë 517 63.4 299 36.6 816 96.9 22 84.6 4 15.4 26 3.09

A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç kanë më shumë njohuri për prezervativin se të 

rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç, me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet 

tyre, p<0.01. Femrat e kësaj grupmoshe kanë më shumë njohuri sesa meshkujt.

Të rinjtë në qytet kanë më shumë informacion për prezervativin sesa adoleshentët në 

fshat Ndërkohë mes të rinjve në rajonet e ndryshme të Shqipërisë nuk vërehet ndonjë 

ndryshim	statistikisht	i	rëndësishëm	në	lidhje	me	njohuritë	përmbi	prezervativin	p=0.1

Gjithashtu, nuk vërehet ndonjë ndryshim statistikisht i rëndësishëm në lidhje me 

njohuritë për mbi prezervativin përsa i përket të rinjve beqarë, të martuar dhe ata 

bashkëjetues.

Nxënësit me status ekonomik të mesëm dhe të lartë kanë më tepër njohuri për 

prezervativin krahasuar me nxënësit me status socioekonomik të ulët, me ndryshim 

statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre, p<0.01.

Në lidhje me shkollat vërehet një nivel më i lartë njohjeje në shkollat 9-vjeçare, 

gjimnazet private dhe shkollat profesionale krahasuar me gjimnazet publike, p<0.01.

Njohuritë e nxënësve me prindër me arsim të lartë janë më të larta krahasuar me 

prindërit me arsim të mesëm dhe tetëvjeçar, si për nënat (p<0.01) ashtu edhe për 

baballarët p<0.01.
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Tabela 17
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për mundësitë që një vajzë të 

ngelet shtatzënë me marrëdhënien e parë seksuale

 N %
Po 897 66.5
Jo 201 14.9
Nuk e di 250 18.5

201 e subjekteve ose 14.9%  e tyre  shprehen se një vajzë nuk mbetet shtatzënë në 

marrëdhënien e parë seksuale dhe 250 e subjekteve ose 18.5 % nuk e dinë dhe nuk 

kanë njohuri për mundësitë që një vajzë të ngelet shtatzënë me marrëdhënien e parë 

seksuale.

Tabela 18
Lidhja e subjekteve sipas njohurive për mundësitë që një vajzë të ngelet shtatzënë 
me marrëdhënien e parë seksuale me faktorët demografikë dhe socioekonomikë

Variabli Po Jo Nuk e di 
Numri (%) Numri (%) Numri  (%)

 Gjinia
  Femra 488 66 102 13.8 149 20.2
  Meshkuj 409 67.1 99 16.2 101 16.7
MoshaA

  14-16 vjec 464 69.5 123 18.5 81 12
  17-19 vjec 433 63.6 78 11.5 169 24.9
VendbanimiA

  Qytet 463 60 114 15 197 25
  Fshat 434 75.6 87 15.1 62 9.3
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 403 91 11 2.4 30 6.6
  Shqipëria e Mesme 251 52.8 87 18.3 137 28.9
  Shqipëria Veriore 243 56.5 103 24 83 19.5
Statusi ekonomik
  I ulët 94 78.3 15 12.5 141 9.2
  I mesëm 342 69.5 84 17 66 13.5
  I lartë 461 62.6 102 13.8 173 23.6
Statusi martesor
  Beqar 637 65.4 107 10.9 230 23.7
  Bashkëjetoj 162 63 87 33.8 8 3.2
  Martuar 98 83.7 7 5.9 10 10.4
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Shkolla
  9-vjeçare 107 39.1 116 42.4 50 18.5
  Gjimnaz publik 480 89.3 32 6 25 4.7
  Gjimnaz privat 92 36.5 21 3.9 139 59.6
  E mesme profesionale 218 76 32 11 36 13
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 47 52.8 23 25.8 19 21.4
  I mesëm 462 66.7 91 13.1 139 30.2
  I lartë 368 64.9 87 15.3 92 9.8
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 41 62 19 29 6 9
  I mesëm 281 64 89 20 139 16
  I lartë 575 68.2 93 11 105 20.8

A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Meshkujt në krahasim me femrat mendojnë se një vajzë nuk mbetet shtatzënë me 

marrëdhënien e parë seksuale (16.2%). Gjithsesi nuk vërehet ndryshim statistikisht i 

rëndësishëm lidhur me njohuritë për mundësinë e ngeljes shtatzëne në marrëdhënien e 

parë	midis	femrave	dhe	meshkujve,	p=0.3.

Adoleshentët e grupmoshës 17-19 vjeç mendojnë se një vajzë nuk mbetet shtatzënë 

me marrëdhënien e parë seksuale (11.5%) dhe nuk e dinë (24.9%) me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	me	grupmoshën	14-16	vjeç,	p=0.01.	

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm mes të rinjve në fshat dhe në qytet 

në lidhje me njohuritë për mundësinë e ngeljes shtatzënë në marrëdhënien e parë, 

p=0.1.

Ndërkohë mes të rinjve në rajonet e ndryshme të Shqipërisë nuk vërehet ndonjë 

ndryshim statistikisht i rëndësishëm në lidhje me njohuritë për mundësinë e ngeljes 

shtatzënë	në	marrëdhënien	e	parë,	p=0.1.

 Të rinjtë e martuar dhe ata bashkëjetues mendojnë se në marrëdhënien e parë 

mund të ngelesh shtatzëne krahasuar me të rinjtë beqarë me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.02.

Të rinjtë e gjimnazeve si publikë dhe privatë mendojnë se në marrëdhënien e parë 

mund të ngelësh shtatzënë me ndryshim statistikisht të rëndësishëm krahasuar me të 

rinjtë e shkollave 9-vjecare, p<0.001.

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm lidhur me njohuritë për mundësinë 

e ngeljes shtatzënë në marrëdhënien  e  parë midis të rinjve me status ekonomik të 

ndryshëm	p=0.2.
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Vërehet se të anketuarit që kanë nënat me arsim të lartë dhe të mesëm mendojnë 

se në marrëdhënien e parë mund të ngelesh shtatzënë me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm krahasuar me të anketuarit që kanë nëna me arsim të ulët me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.03.

Vërehet se të anketuarit që kanë baballarët me arsim të mesëm dhe të lartë mendojnë 

se në marrëdhënien e parë mund të ngelesh shtatzënë me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm krahasuar me të anketuarit që kanë baballarët me arsim të ulët, p<0.01.

Tabela 19
Lidhja e subjekteve sipas  njohurive për mundësitë që një vajzë të ngelet shtatzënë 
me marrëdhënien e parë seksuale me faktorët demografikë dhe socioekonomikë, 

vlerat mesatare të pakontrolluara (krudo) dhe të kontrolluara për shumë variable nga 
modeli linear i përgjithshëm

Variablat Modeli 1 Modeli 2
OR * 95%CI* P** ORa 95%CI P

 Gjinia
 Meshkuj ref ref
 Femra 1.1 0.8-1.5 0.3 0.8 0.6-1.2 0.3
Mosha
  14-16 vjeçA ref ref
  17-19 vjeç 1.4 1.0-2.0 0.01 1.1 1.0-2.2 0.01
Vendbanimi
  Qytet ref ref
  Fshat 1.2 0.9-1.6 0.1 0.9 0.7-1.4 0.1
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 0.7 0.4-1.01 0.06 0.4 0.2-0.9 0.06
  Shqipëria Veriore 1.3 0.9-2.02 0.13 1.1 0.7-1.8 0.13
Statusi ekonomik
  I ulët ref ref
  I mesëm 0.6 0.3-1.1 0.15 0.2 0.1-1.0 0.15
  I lartë 0.7 0.4-1.2 0.2 0.5 0.2-1.1 0.2
Statusi martesorA

  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 2.0 1.0-3.9 0.02 1.8 0.8-3.2 0.02
  Martuar 1.9 1.1-3.5 0.02 1.2 0.8-3.1 0.02
ShkollaA

  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 23.0 14.8-35.8 <0.001 19.7 13.4-32.1 <0.001
  Gjimnaz privat 4.7 2.7-8.1 <0.001 4.1 2.2-8.5 <0.001
E mesme  
profesionale 0.6 0.3-1.5 0.12 0.2 0.1-1.3 0.12
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Arsimi i nënësA

  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.7 1.03-2.9 0.03 1.4 1.1-2.3 0.03
  I lartë 1.4 0.8-2.4 0.16 1.1 0.5-2.1 0.16
Arsimi i babaitA

  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.4 0.8-2.6 0.2 1.1 0.6-2.2 0.2
  I lartë 2.8 1.5-5.1 <0.01 2.4 1.5-4.6 <0.01

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Tabela 20
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për mundësitë që nga një 

periudhë menstruale tek tjetra, janë disa ditë në të cilat femra ka më shumë mundësi 
të mbetet shtatzënë po të këtë marrëdhënie seksuale

 N %
Po 1111 82.4
Jo 66 4.9
Nuk e di 171 12.7

1111 subjekte ose 82.4% e adoleshentëve në studim e dinë se ka ditë të caktuara në 

të cilat femrat kanë më shumë mundësi të ngelet shtatzënë ndërsa 66 ose 4.9% e tyre 

kanë një informacion të gabuar dhe 12.7%  nuk kanë informacion fare lidhur me ditët 

në të cilat femrat kanë më shumë shanse për të mbetur shtatzënë.
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Tabela 21
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për mundësitë që nga një 

periudhë menstruale tek tjetra, janë disa ditë në të cilat femra ka më shumë mundësi 
të mbetet shtatzënë po të këtë marrëdhënie seksuale me faktorët demografikë dhe 

socioekonomikë

Variabli Po Jo
Femra Meshkuj Totali Femra Meshkuj Totali
N % N % N % N % N % N %

Mosha
  14-16 vjeç 315 56 247 43.9 562 76 8 17.8 37 82 45 6
  17-19 vjeç 306 55.7 243 44.2 549 90 5 23.8 16 76.1 21 3.4
Vendbanimi
  Qytet 387 60.6 251 39.3 638 95.5 6 19.3 25 80.6 31 4.6
  Fshat 234 49.4 239 50.5 473 69.5 7 20 28 80 35 5
Rajoni i vendit 
Shqipëria Jugore 208 56 163 43.9 371 83.5 4 21 15 78.9 19 4.2
Shqipëria e 
Mesme 195 55.2 158 44.7 353 74.3 3 13.6 19 86.3 22 4.6

Shqipëria Veriore 218 56.3 66 17 387 90 6 24 19 76 25 5.8
Statusi ekonomik

  I ulët 22 25.2 65 74.7 87 72.5 2 15.3 3 23 13 26.5
  I mesëm 231 52.5 209 47.5 440 89.4 5 16.5 6 16.7 30 6
  I lartë 368 63 316 37 584 79.3 6 26 4 17.3 23 3.1
Statusi martesor
  Beqar 459 55.2 372 44.8 831 85.3 3 13.6 19 86.3 22 2.2
  Bashkëjetoj 113 91 11 9 124 48.2 7 28 18 72 25 9.7
  Martuar 69 44.2 87 55.8 156 60.7 3 18.7 16 81.3 19 7.3
Shkolla
9-vjeçare 104 54.4 71 45.6 175 64.1 2 11 16 89 18 6.5
Gjimnaz publik 278 61.3 175 38.7 453 84.3 6 22 21 78 27 5
Gjimnaz privat 21 16.5 106 83.5 127 50.3 2 20 8 80 10 4
E mesme  
profesionale 118 75.6 38 24.4 156 54.5 3 27.2 8 72.8 11 3.8

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 31 38.7 49 61.3 80 89.8 2 20 8 80 10 11
  I mesëm 437 78.7 118 21.2 555 80 7 20.5 27 79.5 34 4.9
  I lartë 153 32.1 323 67.9 476 83.9 4 18 18 82 22 3.8
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 20 48.7 21 61.3 41 62.1 1 11 8 89 9 13.6
  I mesëm 153 43.3 200 56.7 353 80 4 20 16 80 20 4.5
  I lartë 448 62.4 269 37.6 717 85.1 8 21.6 29 78.4 37 4.3
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Tabela 22
Lidhja e subjekteve sipas njohurive për mundësitë që femrat gjatë cilës periudhë 

kanë më shumë mundësi të ngelen shtatzënë me faktorët demografikë dhe 
socioekonomikë vlerat mesatare të pakontrolluara (krudo) dhe të kontrolluara për 

shumë variable

Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI P ORa 95%CI P
Gjinia A

  Femra ref ref
  Meshkuj 5.1 2.7-9.5 <0.01 4.6 2.1-8.5 <0.01
Mosha A

  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 2.1 1.2-3.5 <0.01 2.1 1.2-3.5 <0.01
Vendbanimi
Qytet ref ref
Fshat 0.6 0.3-1.0 0.09 0.2 0.1-1.4 0.09
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref

  Shqipëria e Mesme 0.8 0.4-1.5 0.5 0.3 0.2-1.1 0.5

  Shqipëria Veriore 0.7 0.4-1.4 0.48 0.1 0.05-0.8 0.48

Statusi ekonomik A

  I ulët ref ref
  I mesëm 2.1 1.0-4.3 0.02 1.9 0.8-3.6 0.02

  I lartë 3.7 1.8-7.7 <0.01 3.1 1.2-6.5 <0.01
Statusi martesor A

  Beqar ref ref

  Bashkëjetoj 0.13 0.07-0.24 <0.0001 0.02 0.01-0.6 <0.0001

  Martuar 0.21 0.1-0.4 <0.0001 0.12 0.06-0.3 <0.0001
Shkolla
  9-vjeçare ref ref

  Gjimnaz publik 0.8 0.4-1.4 0.48 0.5 0.3-1.1 0.48

  Gjimnaz privat 0.6 0.2-1.3 0.22 0.4 0.1-1.01 0.22
  E mesme profesionale 0.6 0.3-1.4 0.32 0.4 0.1-1.2 0.32
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar ref ref

  I  mesëm 2.0 0.9-4.2 0.05 1.6 0.5-3.8 0.05

 I lartë 2.7 1.2-5.9 0.01 2.1 1.0-5.1 0.01
Arsimi i babait A

  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 3.8 1.6-9.0 <0.01 3.2 1.1-8.5 <0.01

  I lartë 4.2 1.9-9.4 <0.01 3.5 1.5-8.8 <0.01
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Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se femrat kanë më shumë njohuri për periudhën e ngeljes shtatzënë 

krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01 

(OR=5.1,	95%CI	=	2.7-9.5).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç kanë 2.1 herë më shumë njohuri për periudhën 

e ngeljes shtatzënë krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01.	(OR=2.1,	95%CI=1.2-3.5).

Nuk vërehet ndryshim i rëndësishëm statistikor mes të rinjve në qytet dhe atyre në 

fshat	në	lidhje	me	njohuritë	e	tyre	për	periudhën	e	ngeljes	shtatzënë	p=0.09.	Por	femrat	

në qytet (60.6%) kanë më shumë njohuri se femrat në fshat (49.4%). 

Vërehet se të rinjtë e rajoneve të mesme dhe veriore të Shqipërisë kanë me pak 

njohuri se të rinjtë e rajonit jugor në lidhje me periudhën e ngeljes shtatzënë pa ndonjë 

ndryshim statistikisht të rëndësishëm.

Nuk kemi ndryshime statistikore të rëndësishme mes të rinjve në varësi të shkollës 

që ata ndjekin. 

Të rinjtë adoleshentë bashkëjetues dhe ata të martuar kanë më pak njohuri në 

lidhje me  periudhën e ngeljes shtatzënë krahasuar më të rinjtë beqarë me ndryshim 

statistikisht të rëndësishëm p<0.001.

Statusi ekonomik ndikon në njohuritë e të rinjve lidhur me periudhën e ngeljes 

shtatzënë, të rinjtë me të ardhura të mesme dhe të larta kanë më shumë njohuri 

përkatësisht	2.1	(OR=2.1,	95%CI=1.0-4.3)	dhe	3.7	(OR=3.7,	95%CI=1.8-7.7)	herë	më	

shumë krahasuar me ata me të ardhura të ulëta me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

ndërmjet tyre p<0.05.

Vërehet se të anketuarit që kanë nënat me arsim të mesëm dhe të lartë kanë 

përkatësisht	2.0	(OR=2.0,	95%CI=0.9-4.2)	dhe	2.7	(OR=2.7,	95%CI=1.2-5.9)	 	herë	

më shumë njohuritë sakta për periudhën e ngeljes shtatzënë krahasuar më të anketuarit 

që kanë  nëna me arsim të ulët me ndryshim statistikisht të rëndësishëm.

Vërehet se të anketuarit që kanë baballarët me arsim të mesëm dhe të lartë kanë përkatësisht 
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3.8	(OR=3.8,	95%CI=1.6-9.0)	dhe	4.2	(OR=4.2,	95%CI=1.9-9.4)	herë	më	shumë	njohuri	

të sakta për periudhën e ngeljes shtatzënë krahasuar me të anketuarit që kanë baballarët me 

arsim të ulët me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet tyre p<0.01.

Tabela  23
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për periudhën  

me mundësi më të lartë për një femër të jetë shtatzënë

 N %
Para fillimit të periodave 234 17.4
Gjatë periodave 101 7.5
Menjëherë pasi kanë mbaruar periodat 287 21.3
Në mes të dy periodave 587 43.5
Nuk e di 130 9.6
Të tjera 9 0.7

43.5%  e  adoleshentëve referojnë se mundësia më e madhe për të ngelur shtatzënë 

është midis dy periodave, 287 ose 21.3% e adoleshenteve mendojnë se mundësia më 

e madhe për të ngelur shtatzënë është menjëherë pasi kanë mbaruar periodat, 234 ose 

17.4%	mendojnë	para	fillimit	 të	periodave,	101	ose	7.5%	pas	periodave	dhe	30	ose	

9.6% e tyre nuk e dinë. 1166 ose 86.5% e adoleshentëve e dinë se ku mund të marrin 

metoda kontraceptive nëse do t’iu nevojiten ndërsa 178 ose 13.5% e tyre nuk kanë 

informacion se ku mund të marrin metoda kontraceptive.

Grafiku 10
Shpërndarja e subjekteve në studim sipas njohurive për vendet  

ku mund të gjenden metodat kontraceptive
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41.8%	 e	 adoleshentëve	 identifikojnë	 farmacinë	 si	 vend	 për	marrjen	 e	metodave	

kontraceptive, 25.4% mendojnë se mund t’i marrin në qendra shëndetësore, 15.4% 

identifikojnë	spitale/maternitetet	si	vende	ku	mund	të	merren	metoda	kontraceptive,	

167 ose 12.4% përmendin supermarketet dhe një pjesë e vogël përmendin miqtë apo 

burime të tjera.

Tabela 24
Lidhja e subjekteve sipas njohurive  për vendet ku mund të gjenden metodat 

kontraceptive me faktorët demografikë  dhe socioekonomikë

Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI P ORa 95%CI P
 Gjinia
  Femra ref ref

  Meshkuj 1.1 0.8-1.6 0.4 0.8 0.4-1.2 0.4
Mosha A

  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 1.4 1.1-1.9 0.03 1.2 0.9-1.5 0.03
Vendbanimi A

Qytet ref ref
Fshat 0.3 0.2-0.4 <0.0001 0.1 0.06-0.3 <0.0001

Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 1.01 0.7-1.4 0.9 0.8 0.5-1.1 0.9
  Shqipëria Veriore 4.8 2.7-8.4 <0.001 4.3 2.3-7.5 <0.001
Statusi ekonomik
  I ulët ref ref
  I mesëm 0.9 0.5-1.7 0.9 0.2 0.1-1.1 0.9
  I lartë 1.3 0.7-2.5 0.3 0.9 0.5-2.1 0.3
Statusi martesor
  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 0.4 0.3-0.7 0.001 0.1 0.1-0.8 0.001
  Martuar 0.9 0.6-1.4 0.91 0.2 0.1-1.2 0.91
Shkolla A

  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 0.6 0.4-0.9 0.03 0.3 0.1-0.6 0.03
  Gjimnaz privat 0.3 0.1-0.5 0.0001 0.1 0.04-0.7 0.0001

Shkollë e mesme  
profesionale 0.5 0.3-0.9 0.04 0.2 0.1-0.6 0.04

Arsimi i nënës

  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.06 0.5-2.0 0.8 0.8 0.2-1.6 0.8

  I lartë 0.9 0.5-1.9 0.9 0.4 0.2-1.3 0.9
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Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 1.8 0.8-3.9 0.12 1.2 0.5-2.5 0.12

  I lartë 0.9 0.4-2.0 0.9 0.4 0.2-1.8 0.9

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i femrave dhe meshkujve lidhur 

me	 njohuritë	 për	 vendin	 e	 marrjes	 së	 metodave	 kontraceptivëve.	 p=0.4(OR=1.1,	

95%CI=0.8-1.6).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren më  shumë të kenë informacion lidhur 

me vendin e marrjes së metodave kontraceptive krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

14-16	vjeç	me	ndryshim	statistkisht	 të	 rëndësishëm	ndërmjet	 tyre	p=0.03	 (OR=1.4,	

95%CI=1.1-1.9).

Adoleshentët në qytet rezultojnë të kenë më shumë njohuri në lidhje me vendin e 

marrjes së metodave kontraceptive në krahasim me të rinjtë në fshat pa ndryshim të 

rëndësishëm statistikor.

Adoleshentët e rajoneve veriore dhe të mesme të Shqipërisë priren më pak të kenë 

njohuri në krahasim me të rinjtë e rajonit jugor me ndryshim statistikor të rëndësishëm 

p<0.01.

Adoleshentët  bashkëjetues dhe ata të martuar kanë më pak njohuri se të rinjtë 

beqarë në lidhje me vendin e marrjes së kontraceptivëve pa ndryshime statistikore 

të rëndësishme. Ndërkohë që mes të rinjve duke u bazuar në shkollën që ata ndjekin 

nuk vërejmë ndryshime statistikore të rëndësishme. Vërehet se në statusin ekonomik 

dhe arsimimin e prindërve nuk ka ndryshim statistikisht të rëndësishëm në grupin e të 

anketuarve për sa i përket njohurive për vendin e marrjes së metodave kontraceptive.
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Tabela 25
Shpërndarja e subjekteve sipas llojit të IST-së që kanë njohuri

 

 

Po Jo
N % N %

Kandida 1056 78.3 292 21.7
Trikomona 435 32.3 913 67.7
Klamidia 401 29.7 947 70.3
Gonorrea 765 56.8 583 43.2
Sifilizi 1056 78.3 292 21.7
Lythat/Verrukët 0.0 1348 100.0
Hepatiti B 1201 89.1 147 10.9
Hepatiti C 866 64.2 482 35.8
HIV/AIDS 1299 96.4 49 3.6

Subjektet në studim u pyetën nëse kishin njohuri për Infeksionet Seksualisht të 

Transmetueshme të përfshira në pyetësor. Nga IST-të e listuara më sipër vërehet se 

adoleshentët kanë më shumë informacion për HIV/AIDS (94.6%). Në Shqipëri i 

është dhënë një rëndësi e veçantë edukimit mbi HIV/AIDS, sidomos në shkolla dhe 

kjo përqindje e lartë lidhet me këtë fakt. Më pas renditen IST-të e tjera si: hepatiti B 

(89.1%),	sifilizi	dhe	kandida	(78.3%)	hepatiti	C	(64.2	%),	gonorrea	(56.8%).

Ndërkohë vërehet një informacion shumë i pakët në lidhje me trikomona (32.2%), 

klamidian (29.7%), dhe vërehet se adoleshentët nuk kanë fare njohuri për lythat/

verruket.

Informacioni i detajuar sipas llojit të IST-ve për të cilat kanë dëgjuar ose jo subjektet 

në studim sipas gjinisë dhe vendbanimit, paraqitet në Tabelën 25 në vijim.

Tabela 25.1
Shpërndarja e subjekteve sipas llojit të IST-së që kanë njohuri për 

faktorët demografikë, gjini dhe vendbanim

Kandida Trikomona Klamidia
Po Jo Po Jo Po Jo

N % N % N % N % N % N %
GjiniaA

Femra 625 84.5 114 15.5 286 38.7 453 61.3 96 13 643 87
Meshkuj 431 70 178 30 149 24.5 460 75.5 305 50 304 50
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Vendbanimiᴬ
Qytet 561 72.4 213 27.6 296 38.2 478 61.8 102 13.2 672 86.8
Fshat 495 86.2 79 13.8 139 24.2 435 75.8 299 52 275 48

A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vihet re një diferencë jo shumë e madhe midis njohurive të femrave dhe meshkujve 

rreth IST-ve. Femrat dukshëm raportojnë se kanë dëgjuar në një përqindje më të lartë 

se meshkujt për kandidan 84.5% femra vs 70% meshkuj, trikomonan 38.7% femra vs 

24.5%	meshkuj,	gonorrhean	62.5	 femra	vs	49.8%	meshkuj,	 sifilizin	79	%	femra	vs	

77.7% meshkuj, hepatitin B 94% femra vs 83 % meshkuj.

Tabela 25.2
Shpërndarja e subjekteve sipas llojit të IST-së që kanë njohuri  

për faktorët demografikë, gjini dhe vendbanim

   Gonorrea Sifilizi       Hepatiti B
Po Jo Po Jo Po Jo
N % N % N % N % N % N %

GjiniaA

Femra 462 62.5 277 37.5 583 79 156 21 695 94 44 6
Meshkuj 303 49.8 306 50.2 473 77.7 136 22.3 506 83 103 17
Vend- 
banimiᴬ
Qytet 449 58 325 42 525 67.9 204 32.1 721 93.1 53 6.9
Fshat 316 55 258 45 531 92.5 88 7.5 480 83.6 94 16.7

A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Tabela 25.3
Shpërndarja e subjekteve sipas llojit të IST-së që kanë  
njohuri për faktorët demografikë, gjini dhe vendbanim

Hepatiti C HIV/AIDS
Po Jo Po Jo

N % N % N % N %
GjiniaA

Femra 425 57.5 314 42.5 705 95.3 34 4.7
Meshkuj 441 72.5 168 27.5 594 97.5 15 2.5
Vendbanimiᴬ
Qytet 411 53.2 363 46.8 752 97 22 3
Fshat 455 79.3 119 20.7 547 95 27 5

A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.
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Meshkujt kanë dëgjuar në një përqindje më të lartë se femrat për Hepatitin C 72.5% 

meshkuj vs 70% femra, klamidian 50% meshkuj vs 13% femra dhe  Hiv-Aids 97.5% 

meshkuj vs 95.3% femra.

Adoleshentët në qytet kanë më shumë njohuri në krahasim me ato në fshat pothuajse 

për të gjithë IST.

Tabela 26
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive 

mbi rrugët e transmetimit të IST-v

 Femra Meshkuj Totali
N % N % N %

Gjatë marrëdhënieve seksuale pa prezervativ 652 49.5 657 50.5 1309 97.1
Nga kontakti i ngushtë lëkurë me lëkurë gjatë 
marrëdhënieve seksuale 14 70 6 30 20 1.5

Nga transfuzioni i gjakut të infektuar 425 55.5 340 45.5 765 56.8
Nga përdorimi i shiringave dhe mjeteve të 
tjera të infektuara  492 56.1 385 43.9 877 65.1

Nga nëna shtatzënë e infektuar tek fëmija 527 61.7 327 38.3 854 63.4

Tjetër 6 60 4 40 10 0.7

Nuk e di 0 0 1 1 1 0.1

Adoleshentët, subjektet në studim në lidhje me njohuritë e tyre mbi mënyrën e 

infektimit prej IST janë përgjigjur: 1309 adoleshentë (97.1%) shprehen se mund të 

infektohen nëpërmjet marrëdhënieve seksuale të pambrojtura/pa prezervativ, nga 

përdorimi i shiringave dhe mjeteve të tjera të infektuara mendojnë se mund të infektohen 

877 ose (65.1%), rruga nga nëna shtatzënë e infektuar tek fëmija i saj i porsalindur 854 

ose (63.4%), dhe rruga nëpërmjet transfuzionit të gjakut, 765 adoleshentë (56.8%).

Një përqindje e vogël rreth 1.5% mendojnë se disa IST-të mund të transmetohen 

edhe nga kontakti i ngushtë lëkurë me lëkurë gjatë marrëdhënieve seksuale.

Vetëm 0.1% e subjekteve, nuk kishin fare informacion mbi rrugët kryesore të 

transmetimit të IST-ve.
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Tabela 27
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive mbi   

grupet me risk për t’u infektuar nga IST-të

 N %
Gratë 154 11.4
Burrat 139 10.3
Fëmijët 99 7.3
Të gjithë pa përjashtim 1232 91.4

Subjektet në studim u pyetën rreth njohurive mbi grupet me risk dhe 91.4% 

raportojnë se prej IST-ve mund të preken të gjithë njerëzit pa përjashtim.

Në një përqindje relativisht jo shumë të ulët, adoleshentët kanë informacion jo të 

saktë lidhur me grupet më të riskuara për t’u prekur nga një IST- të, ata mendojnë se 

preken vetëm gratë 154 (11.4 %), 139 ose (10.3 %) raportojnë se preken vetëm burrat 

dhe 99 ose (7.3 %) vetëm fëmijët. 

Tabela 28
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive  mbi grupet me risk për  

t’u infektuar nga IST-të me faktorët demografikë dhe socioekonomikë

Variabli
Gratë Burrat Fëmijët Të gjithë pa  

përjashtim

N % N % N % N %
 Gjinia
  Femra 87 6.5 73 5.4 52 3.8 736 54.5
  Meshkuj 67 4.9 66 4.9 47 3.5 496 36.9
Mosha
  14-16 vjeç 82 6 67 4.9 48 3.5 479 35.5
  17-19 vjeç 72 5.4 72 5.4 51 3.8 753 55.9
Vendbanimi
  Qytet 95 7 74 5.5 63 4.6 723 53.6
  Fshat 59 4.4 65 4.8 36 2.7 509 37.8
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 53 3.9 40 3 29 2.2 433 32.2
  Shqipëria e 
Mesme 73 5.4 68 5.1 46 3.4 527 39

  Shqipëria Veriore 28 2.1 31 2.2 24 1.7 272 20.2
Statusi  
ekonomik
  I ulët 17 1.3 22 1.6 21 1.6 52 3.8
  I mesëm 53 3.9 44 3.3 25 1.8 436 32.3
  I lartë 84 6.2 73 5.4 53 3.9 724 55.3



93

Statusi martesor
  Beqar 112 8.3 95 7 43 3.2 893 66.2
  Bashkëjetoj 27 2 26 1.9 34 2.5 237 17.6
  Martuar 15 1.1 18 1.4 22 1.6 102 7.6
Shkolla
  9-vjeçare 42 3.1 36 2.7 16 1.2 247 18.3
  Gjimnaz publik 53 3.9 47 3.4 34 2.5 514 38
  Gjimnaz privat 27 2 22 1.6 21 1.6 236 17.5
  E mesme profe-
sionale 32 2.4 34 2.6 28 2.0 235 47.6

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 33 2.5 26 1.9 21 1.5 64 4.7
  I mesëm 79 5.8 68 5.0 46 3.4 639 47.4
 I lartë 42 3.1 45 3.4 32 2.4 529 39.3
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 32 2.3 24 1.8 22 1.6 53 3.9
  I mesëm 38 2.8 38 2.8 25 1.8 428 31.7

  I lartë 84 6.3 77 5.7 52 3.9 751 55.8

Në	këtë	studim,	vihet	re	që	një	shumicë	për	 t’u	konsideruar,	raportuan	një	profil	

risku të ulët për veten e tyre. Më tepër se gjysma, 765 ose 56.8% e adoleshentëve 

mendojnë se nuk janë në rrezik për t’u infektuar prej IST-ve.

Vetëm 345 ose 25.6% e tyre mendojnë se mund të jenë në rrezik për t’u infektuar. 

Nga ana tjetër, 17.7% e tyre (238) nuk ishin të sigurt dhe pohuan se nuk e dinë. Një 

perceptim personal risku i ulët si më sipër, mund të jetë një nga shkaqet e sjelljeve 

seksuale me risk të raportuara në këtë studim.

Tabela 29
Lidhja e subjekteve sipas njohurive për perceptimin e vetes në risk për t’u infektuar 

nga IST-të me faktorët demografikë e socioekonomikë

Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI P ORa 95%CI P
Gjinia
  Femra ref ref
  Meshkuj 1.0 0.8-1.4 0.5 0.5 0.2-1.1 0.5
Moshaᴬ
  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 1.7 1.3-2.2 <0.01 1.2 1.1-2.5 <0.01
Vendbanimi
Qytet ref ref
  Fshat 1.25 0.9-1.6 0.1 1.02 0.4-1.3 0.1
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Rajoni i vendit ᴬ
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 0.5 0.4-0.7 0.0002 0.2 0.05-0.8 0.0002
  Shqipëria Veriore 0.5 0.4-0.8 0.0005 0.1 0.03-0.9 0.0005
Statusi ekonomikᴬ
  I ulët Ref Ref
  I mesëm 0.5 0.3-0.9 0.02 0.1 0.05-0.6 0.02
  I lartë 0.3 0.2-0.5 <0.01 0.2 0.1-1.3 <0.01
Statusi martesorᴬ
  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 1.05 0.7-1.3 0.99 1.1 0.8-1.5 0.99
  Martuar 2.0 1.4-2.9 <0.0001 0.7 0.4-2.1 <0.0001
Shkolla
  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 0.8 0.66-1.1 0.4 0.2 0.1-1.3 0.4
  Gjimnaz privat 0.6 0.4-1.0 0.05 0.3 0.12-1.1 0.05
  E mesme profesionale 0.9 0.6-1.4 0.8 0.5 0.2-1.5 0.8
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.0 0.6-1.7 0.7 0.5 0.2-1.3 0.7
   I lartë 0.8 0.5-1.2 0.3 0.4 0.2-1.01 0.3
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.4 0.7-2.7 0.3 1.1 1.03-1.5 0.3
  I lartë 1.2 0.6-2.3 0.5 0.8 0.6-2.1 0.5

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm i femrave dhe meshkujve lidhur 

me perceptimin e rrezikut për infektimin nga infeksionet seksualisht të transmetueshme 

(OR=1.0,	95%CI=0.8-1.4,	p=0.5).

Adoleshentët e grupmoshës 17-19 vjeç kanë 1.7 herë më shumë tendencë të 

mendojnë se janë në rrezik për infektimin nga IST krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

14-16	vjeç	me	ndryshim	statistkisht	 të	 rëndësishëm	ndërmjet	 tyre	p<0.01	 (OR=1.7,	

95%CI=1.3-2.2).

Adoleshentët në qytet kanë 1,25 herë më shumë tendencë të mendojnë se janë 
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në rrezik për infektimin nga IST krahasuar me adoleshentët në fshat pa ndryshim 

statistikor	të	rëndësishëm	P=0.1	(OR=1.25,	CI95%	0.9-1.6).

Adoleshentët e rajoneve të mesme dhe veriore priren të kenë më pak  njohuri mbi 

mundësinë e rrezikut të tyre të infektimit me IST krahasuar me adoleshentët e rajonit 

jugor p<0.001.

Adoleshentët e martuar priren të kenë 2 herë më shumë dijeni në lidhje me 

mundësinë e rrezikut të tyre të infektimit me IST në krahasim me adoleshentët beqarë 

me	ndryshim	statistikor	të	rëndësishëm	p<0.01	(OR=2.0,	CI95%=0.7-1.3).

Mes adoleshentëve që ndjekin shkolla të ndryshme nuk kemi ndryshime statistikore 

të rëndësishme që të mund të rezultojmë në krahasime.

Në të rinjtë e anketuar nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm lidhur 

perceptimin e rreziku të IST në lidhje me statusin ekonomik apo arsimimin e prindërve 

të tyre.

Grafiku11
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive mbi simptomat  

që paraqesin meshkujt dhe femrat e prekur nga IST

Adoleshentët në studim u pyetën nëse kishin njohuri lidhur me simptomat që 

paraqesin meshkujt e prekur nga një IST-të. 609 e adoleshentëve (45.2%)  e tyre 

përmendin	“skuqje,	puçrra,	plagë,	lytha,	gunga	në	zonën	genital”,	456	ose	(33.8%)		e	
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tyre	përmendin	“rrjedhje	/	sekrecione	të	shtuara	genitale”,	567	ose	(42.1%)	përmendin	

“dhimbje,	djegie	gjatë	urinimit”,432	ose	32.%	mendojnë	 “kruarje	 rreth	organit	 dhe	

zonës	 genitale”	 është	 një	 shenjë	 tjetër	 e	 IST	 te	 meshkujt.	 99	 adoleshentë	 (7.3%)	

shprehen se nuk dinë mbi simptomat që paraqesin meshkujt e prekur nga IST-të.

52.6%	e	adoleshentëve		përmendin	“skuqje,	puçrra,	plagë,	lytha,	gunga	në	zonën	

genitale”	 si	 shenja	 të	 IST-ve	 te	 femrat,	 588	 (43.6%)	 e	 tyre	 përmendin	 rrjedhje	 /	

sekrecione	të	shtuara	genitale”,	654	ose	48.6%	e	te	rinjve	përmendin	“dhimbje,	djegie	

gjatë	urinimit”,	469	(34.8%)	mendojnë	se	dhimbjet	në	fund	të	barkut	janë	një	shenjë	

IST-ve	te	femrat	dhe	433	(32.1%)	mendojnë	se	“kruarje	rreth	organit	dhe	zonës	genital”	

është një shenjë tjetër e IST-ve te femrat. Rreth 10% e adoleshentëve në studim nuk 

kanë informacion rreth shenjave të IST-ve tek femrat.

Tabela 30
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me mënyrat  

e të kuptuarit nëse një person është i infektuar me një IST

 N %
Nga shenjat 687 51.0
Nga vizita tek mjeku 843 62.5
Të bëjë analizat 950 70.5
Nuk e di 20 1.5

Nga analiza e përgjigjeve të dhënave nga subjektet rezultoi se përqindja më e madhe 

70.5%	mendojnë	se	vetëm	pas	bërjes	së	një	analize	mund	të	konfirmohet	prania	e	IST-

ve dhe ta kuptosh nëse një person është ose jo i infektuar me IST. 843 adoleshentë 

(62.5%)	mendojnë	se	IST-të	mund	të	identifikohen	vetëm	pas	një	vizite	tek	mjeku	dhe	

687	ose	51%	e	adoleshentëve	janë	përgjigjur	“nga	shenjat”,	një	tregues	ky	i	kuptimit	të	

gabuar mbi kapjen në faza të hershme të një IST-je (kur manifestohen shenjat, shumica 

e IST-ve kanë përparuar dhe ndoshta kanë dhënë komplikacione). 20 subjekte (1.5%) 

nuk kanë informacion lidhur me këtë pyetje.

Femrat shprehen në përqindje më të lartë se nëse një person është i infektuar me një 

IST mund të kuptohet nga shenjat 62.5 % femrat vs 37.5%  meshkuj, ndërsa meshkujt 

shprehen se duhen bërë analizat 60% meshkuj vs 40% femra. 

Të rinjtë në qytet mendojnë se nëse një person është i infektuar me një IST ai duhet 

të bëjë analizat 76.5% në qytet vs 23.5 në fshat. 
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Tabela 31
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me mënyrat e të kuptuarit nëse një 
person është i infektuar me një IST-ve me faktorët demografikë e socioekonomikë

Variabli
Nga shenjat Nga vizita tek 

mjeku Të bëjë analizat Nuk e di

N % N % N % N %
Gjinia
  Femra 427 62.5 421 49 388 40 14 70
  Meshkuj 260 37.5 422 51 562 60 6 30
Mosha
  14-16 vjeç 362 52.6 446 53 524 55 12 60
  17-19 vjeç 325 47.4 397 47 426 45 8 40
Vendbanimi
  Qytet 476 69.2 593 70 726 76.5 18 90
  Fshat 211 30.8 250 30 224 23.5 2 10
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 221 32 236 28 134 14 4 20
  Shqipëria e Mesme 347 50 288 34 541 57 12 60
  Shqipëria Veriore 119 18 319 38 275 29 4 20
Statusi ekonomik
  I ulët 82 12 62 7.3 96 10 1 5
  I mesëm 148 21.5 218 25.8 71 7.5 3 15
  I lartë 457 66.5 563 66.9 783 82.5 16 80
Statusi martesor
  Beqar 437 63.5 639 76 733 77 17 85
  Bashkëjetoj 163 23.5 152 18 158 16.5 2 10
  Martuar 88 13 52 6 59 6.5 1 5
Shkolla
  9-vjeçare 129 18.5 74 9 84 8.8 3 15
  Gjimnaz publik 364 53 475 56 642 67.5 12 60
  Gjimnaz privat 105 15.2 173 20.5 116 12.2 3 15
E mesme profesionale 89 13.3 121 14.5 108 11.5 2 10
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 62 9 21 2.5 42 4.5 9 45
  I mesëm 427 62 533 63.2 548 57.5 8 40
  I lartë 198 29 189 34.3 360 38 3 15
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 46 6.5 14 1.5 16 1.7 4 20
  I mesëm 163 23.5 335 39.5 243 25.5 12 60
  I lartë 478 70 594 59 691 62.8 4 20
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Tabela 32
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me veprimet që duhet të bëjë një 

person nëse është infektuar me një Infeksion Seksualisht të Transmetueshëm

N %
Asgjë, shenjat kalojnë vetë 0 0.0
Të marrë ilaçe në farmaci 51 3.8
Të shkojë tek mjeku 1245 92.4
Tjetër 5 0.4
Nuk e di 1 0.1

Pjesa më e madhe e të rinjve 1245 ose 92.4%  e tyre mendojnë se nëse një person 

është i infektuar me IST duhet të shkojë te mjeku për mjekim, 51 ose 3.8% e të rinjve të 

anketuar mendojnë se duhet të marrin vetë ilaçe në farmaci në rast infektimi nga IST, 

shkojnë në favor të mungesës së informacionit mbi IST-të.

 

Grafiku 12
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me vendet ku kryhen  

analizat për Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme

887 ose 65.8% e tyre mendojnë se analizat mund të bëhen në klinika prívate. Këto të 

dhëna tregojnë se shërbimet shëndetësore private preferohem më tepër se sa shërbimet 

shëndetësore publike sepse 789 ose 58.5% e te rinjve mendojnë se analizat për IST 
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mund të bëhen në spital/maternitet, 644 ose 47.8% përmendin laboratorët mjekësorë 

publikë. Rreth 5% e adoleshentëve  nuk kanë  información  rreth vendit se ku mund të 

bëhen analizat për IST.

Tabela 33
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me mbrojtjen  

nga një Infeksion Seksualisht i Transmetueshëm

 N %
Të mos bëjë seks 67 5.0
Të përdori prezervativ 1248 92.6
Të mos shkëmbejë mjetet personale si shiringa, brisqe, etj 609 45.2
Të shmangi seksin me persona të infektuar 765 56.8
T’i kërkojë partnerit/partneres seksuale të testohet 344 25.5

Afërsisht 93% e të anketuarve mendojnë se mënyra më e mirë për të parandaluar 

një IST është përdorimi i prezervativit, pra një frekuencë relativisht të lartë. Mënyra 

të tjera për t’u mbrojtur prej IST-të raportojnë shmangien e marrëdhënies seksuale 

me persona të infektuar (56.8%),të mos shkëmbesh mjetet personale (45.2%) dhe t’i 

kërkosh partnerit/es të testohet (25.5%).

Një përqindje e vogël 5.0% mendojnë se mënyra më e mirë për të shmangur IST 

është moskryerja e marrëdhënieve seksuale. Pra abstinenca nuk njihet si një nga rrugët 

e parandalimit të IST-ve.
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Tabela 34
Shpërndarja e subjekteve sipas njohurive lidhur me mbrojtjen nga një Infeksion 

Seksualisht i Transmetueshëm me faktorët demografikë e socioekonomikë

Variabli

Të mos 
bëjë 
seks

Të  
përdorë 

prezerva-
tivë

Të mos 
shkëmbejë 

mjetet  
personale

Të shmangi 
seksin me 
persona të 
infektuar

T’i kërkojë 
partnerit/
partneres 

seksuale të 
testohet

N % N % N % N % N %
Gjinia
  Femra 42 3.1 725 53.7 324 24 382 28.3 162 12
  Meshkuj 25 1.8 523 38.7 285 21.1 383 28.3 182 13.5
Mosha
  14-16 vjeç 51 3.7 846 62.7 347 25.7 537 39.8 188 13.9
  17-19 vjeç 16 1.1 402 29.8 262 19.4 228 16.9 156 11.6
Vendbanimi

  Qytet 42 3.1 722 53.5 347 25.7 427 31.6 184 13.6
  Fshat 25 1.9 526 39 262 19.4 338 25 160 11.9
Rajoni i 
vendit 
  Shqipëria 
Jugore 21 1.5 428 31.7 237 17.6 266 19.8 121 8.9

  Shqipëria 
e Mesme 32 2.3 441 32.7 283 20.1 259 19.2 164 12.1

  Shqipëria 
Veriore 14 1.1 379 28.1 89 6.6 240 17.9 59 4.3

Statusi 
ekonomik
  I ulët 12 0.8 68 5 82 6 63 4.7 34 2.5
  I mesëm 21 1.5 455 33.8 263 19.5 385 28.5 218 16.1
  I lartë 34 2.5 725 53.8 264 19.6 412 30.5 92 6.8
Statusi 
martesor
  Beqar 45 3.3 865 64.2 288 21.3 431 31.9 256 19
  Bashkë-
jetoj 11 0.8 281 20.8 234 17.3 246 18.2 13 0.9

  Martuar 11 0.8 102 7.5 87 6.5 88 6.5 75 5.5
Shkolla
  9-vjeçare 15 1.2 236 17.5 125 9.2 144 10.7 62 4.5
  Gjimnaz 
publik 32 2.3 522 38.7 247 18.3 253 18.7 183 13.5

  Gjimnaz 
privat 17 1.2 216 16 211 15.6 283 20.9 42 3.1

  Shkollë e 
mesme pro-
fesionale 

3 0.2 274 20.3 26 1.9 85 6.3 57 4.2
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Arsimi i 
nënës
  Tetëvjeçar 13 1.1 67 4.9 58 4.3 25 1.8 19 1.4
  I mesëm 42 3.1 638 47.3 437 32.4 537 39.8 231 17.1
  I lartë 12 0.9 543 40 114 8.5 203 15 94 6.9
Arsimi i 
babait
  Tetëvjeçar 12 0.9 29 2.1 35 2.5 46 3.4 32 2.4
  I mesëm 12 0.9 388 28.7 137 10 181 13.4 81 6
  I lartë 43 3.1 831 61.6 437 32.4 538 40 231 17.3

Adoleshentët e përfshirë në studim u pyetën në lidhje me rrezikun e infektimit nga 

infeksionet seksualisht të transmetueshme me qëllim për të kuptuar nëse kanë mungesë 

njohurish apo informacione të gabuara për IST.

Grafiku 13
Shpërndarja e subjekteve në lidhje me rrezikun e infektimit nga infeksionet 

seksualisht të transmetueshme me qëllim për të kuptuar nëse kanë mungesë 
njohurish apo informacione të gabuara për IST.

22.9% e adoleshentëve në studim mendojnë se kur ke vetëm një partner/e nuk 

infektohesh nga IST, 57% mendojnë të kundërtën dhe 20% nuk e dinë, d.m.th nuk 

kanë njohuri. 

81.1% e tyre mendojnë se nëse ke IST mund të kuptohet nga shenjat, vetëm 1.7 % 

e tyre janë përgjigjur jo, ndërsa 7.6 % nuk kanë dijeni për këtë.
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37% e adoleshentëve mendojnë se mund të dallohet nëse partneri/ja ka një IST, 

33% nuk e dinë  dhe 30 % kanë dhënë përgjigje të saktë duke u shprehur jo nuk  mund  

të dallohet nëse partneri/ja ka një IST. 

59.4% e tyre mendojnë se disa IST janë të pakurueshme dhe mbeten për gjithë jetën 

në organizëm; 23% nuk e dinë dhe vetëm 4.2% mendojnë se janë të kurueshme dhe 

nuk mbeten për gjithë jetën.

66.9% e adoleshentëve mendojnë se nëse ke një IST duhet të mjekohesh dhe 

partneri njëkohësisht; afërsisht 2% mendojnë se nuk është e nevojshme dhe 17%  nuk 

kanë njohuri. 

28% e adoleshentëve në studim  mendojnë se nëse përdor të njëjtën enë që  përdor 

një		i	sëmurë	me	HIV	mund	të	infektohesh,	17.4	%	e	tyre	përgjigjen	“nuk	e	di”	dhe	

vetëm 48.8 % kanë dhënë përgjigjen e duhur, që tregon se informacioni  që kanë është 

korrekt.

80.8% e të anketuarve mendojnë se HIV transmetohen nga nëna te fëmija; 8.1% 

përgjigjen	jo	dhe	6.6%	përgjigjen	“nuk	e	di”.

21.4% mendojnë se një person i infektuar me HIV dallohet nga pamja e jashtme dhe 

14.8% nuk e dinë, vetëm 59.4 % e adoleshentëve në studim janë shprehur me  përgjigje 

korrekte. 

9.9% mendojnë se mund të infektohesh nëse qëndron  në një bankë me një person 

të infektuar me HIV; dhe 11.6 % nuk e dinë këtë.  Janë përgjigjur në mënyrë të saktë 

76.7 % e adoleshentëve

27.2% e adoleshentëve  mendojnë  se pilulat kontraceptive të mbrojnë nga IST, pra 

një	informacion	jo	i	saktë.	(26.3	%)	janë	përgjigjur	“nuk	e	di”,	dhe	vetëm	38.6	%	e	tyre	

kanë dhënë përgjigjen e duhur.
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Tabela 35
Shpërndarja e subjekteve në lidhje me rrezikun e infektimit nga infeksionet 

seksualisht të transmetueshme me qëllim për të kuptuar nëse kanë mungesë 
njohurish apo informacione të gabuara për IST sipas gjinisë

Po Jo OR 95%CI p

Kur ke vetëm një partner/e nuk mund 
të infektohesh prej IST-ve?

Femra 152 345 1.2 0.9-1.5 0.2
Meshkuj 157 423 ref

Nëse ke një IST-të mund ta kuptosh 
nga shenjat?

Femra 593 12 1.1 0.4-2.5 0.9
Meshkuj 500 11 ref

Nëse partneri/ja ka një IST-të mund ta 
dallosh?

Femra 300 201 1.5 1.2-2.0 <0.01
Meshkuj 199 208 ref

Disa IST-të janë të pakurueshme 
e mbeten për gjithë jetën në orga-
nizëm?

Femra 467 34 ref

Meshkuj 334 22 1.1 0.6-1.9 0.7

Nëse ke një IST duhet të mjekohet 
njëkohësisht dhe partneri seksual?

Femra 431 13 ref
Meshkuj 471 10 1.4 0.6-3.2 0.4

Nëse përdor të njëjtat enë me një të 
infektuar me HIV, mund të  
infektohesh?

Femra 145 320 ref

Meshkuj 233 338 1.5 1.1-1.9 <0.01

Një grua shtatzënë e infektuar me HIV 
mund t’ia transmetojë bebit të saj?

Femra 564 45 1.5 1.0-2.2 0.03
Meshkuj 525 64 ref

Një person i infektuar me HIV mund 
të dallohet nga pamja e jashtme?

Femra 91 431 ref
Meshkuj 198 370 2.5 1.9-3.3 <0.01

Të qëndrosh në bankë me një të in-
fektuar me HIV/AIDS është e  
rrezikshme?

Femra 46 567 1.5 1.1-2.3 0.01

Meshkuj 88 467 ref

Pilulat kontraceptive të mbrojnë nga 
IST-të?

Femra 201 321 ref
Meshkuj 166 200 1.3 1.0-1.7 0.04

Femrat priren 1.5 herë më shumë të mendojnë se nëse partneri ka një IST mund të 

dallohet krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht të rëndësishëm ndërmjet 

tyre	p<0.01	(OR=1.5,	95%CI=1.2-2.0).

Meshkujt priren të mendojnë se nëse përdor të njëjtën enë me një person me 

HIV atëherë mund të infektohesh krahasuar me femrat me ndryshim statistikisht i 

rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01(OR=1.5,	95%CI=1.1-1.9).

Meshkujt priren 2.5 herë më shumë të mendojnë se nëse një person është me HIV ai 

mund të dallohet nga pamja e jashtme krahasuar me femrat me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01(OR=2.5,	95%CI=1.9-3.3).

Femrat priren 1.5 herë më shumë të mendojnë se të qëndruarit në një bankë me një të 

infektuar me HIV është e rrezikshme krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p=0.01(OR=1.5,	95%CI=1.1-2.3).
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Meshkujt mendojnë se pilulat kontraceptive të mbrojnë nga IST krahasuar me femrat 

me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p=0.04	(OR=1.3,	95%CI=1.0-

1.7).

Tabela 36
Shpërndarja e subjekteve në lidhje me rrezikun e infektimit nga infeksionet 

seksualisht të transmetueshme me qëllim për të kuptuar nëse kanë mungesë 
njohurish apo informacione të gabuara për IST-ve  sipas grupmoshës

  Mosha 
(vite) PO JO OR 95%CI p

Kur ke vetëm një partner/e nuk mund 
të infektohesh prej IST-ve?

14-16 201 332 2.4 1.8-3.2 <0.01
17-19 108 436 ref

Nëse ke një IST-të mund ta kuptosh 
nga shenjat?

14-16 567 10 1.4 0.6-3.2 0.4
17-19 526 13 ref

Nëse partneri/ja ka një IST-të mund 
ta dallosh?

14-16 243 199 1 0.7-1.3 0.9
17-19 256 210 ref

Disa IST-të janë të pakurueshme 
e mbeten për gjithë jetën në orga-
nizëm?

14-16 498 25 2 1.8-3.5 0.01

17-19 303 31 ref

Nëse ke një IST duhet të mjekohet 
njëkohësisht dhe partneri seksual?

14-16 500 12 1.1 0.4-2.6 0.7
17-19 402 11 ref

Nëse përdor të njëjtat enë me një të 
infektuar me HIV, mund të infekto-
hesh?

14-16 155 345 ref

17-19 223 313 1.5 1.2-2.0 <0.01

Një grua shtatzënë e infektuar me 
HIV mund t’ia transmetojë bebit të 
saj?

14-16 555 69 ref

17-19 534 40 1.6 1.1-2.4 0.01

Një person i infektuar me HIV mund 
të dallohet nga pamja e jashtme?

14-16 176 401 1.5 1.2-2.0 <0.01
17-19 113 400 ref

Të qëndrosh në bankë me një të 
infektuar me HIV/AIDS është e 
rrezikshme?

14-16 85 534 1.6 1.1-2.3 <0.01

17-19 49 500 ref

Pilulat kontraceptive të mbrojnë nga 
IST-të?

14-16 200 331 ref
17-19 165 190 1.4 1.1-1.8 <0.01

Të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç priren 2.4 herë më shumë të mendojnë se kur ke 

vetëm një partner nuk mund të infektohesh nga IST krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

17-19	vjeç	me	ndryshim	statistikisht	të		rëndësishëm	p<0.01.	(OR=2.4,	95%CI=1.8-

3.2). Të  rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç priren 2.0 herë më shumë të mendojnë se disa 

IST janë të pakurueshme krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01.	(OR=2.0,	95%CI=1.8-3.5).
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Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç mendojnë se nëse përdor të njëjtën enë me një 

person të infektuar me HIV mund të infektohesh, krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

14-16	vjeç	me	ndryshim	statistikisht	 të	 rëndësishëm	p<0.01.	 (OR=1.5,	95%CI=1.2-

2.0). Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç mendojnë se një grua shtatzënë e infektuar me 

HIV mund t’ia transmetojë infeksionin bebit të vet, krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

14-16	vjeç	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.01(OR=1.6,	95%CI=1.1-2.4).

Të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç mendojnë se një person i infektuar me HIV mund 

të dallohet nga pamja e jashtme krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç me 

ndryshim	 statistikisht	 të	 rëndësishëm	 p<0.01.	 (OR=1.5,	 95%CI=1.2-2.0).	 Të	 rinjtë	 e	

grupmoshës 14-16 vjeç priren 1.6 herë më shumë të mendojnë se të qëndrosh në bankë me 

një person të infektuar me HIV është e rrezikshme krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

17-19	vjeç	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01.	(OR=1.6,	95%CI=1.1-2.3).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren 1.4 herë më shumë të mendojnë se pilulat 

kontraceptive të mbrojnë nga IST, krahasuar më të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.01.	(OR=1.6,	95%CI=1.1-1.8).

4.3 QËNDRIMET  E ADOLESHENTËVE NDAJ SHËNDETIT 
RIPRODHUES DHE SEKSUAL

Shumica e adoleshentëve mendojnë se është shumë e rëndësishme të mësohet rreth 

SHRS 92 % përkundrejt një përqindje shumë të ulët 1.5% që mendojnë se është e 

parëndësishme dhe 2.4% aspak e rëndësishme të mësohet rreth SHRS.

Femrat 56% mendojnë se është shumë e rëndësishme të mësohet rreth shëndetit 

riprodhues dhe seksual në krahasim me meshkujt 44%. 

Tabela 37
Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet mbi rëndësinë  

e të mësuarit mbi Shëndetin Riprodhues dhe Seksual

 N %
Aspak e rëndësishme 33 2.4
E parëndësishme 20 1.5
Neutrale 56 4.2
E rëndësishme 98 7.3
Shumë e rëndësishme 1141 84.6
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Të rinjtë në qytet 55.8 % mendojnë se është shumë e rëndësishme të mësohet rreth 

shëndetit riprodhues dhe seksual në krahasim me të rinjtë në fshat 44.2%

Të rinjtë me status ekonomik më të lartë 60% mendojnë se është shumë e rëndësishme 

të mësohet rreth shëndetit riprodhues dhe seksual në krahasim me të rinjtë me status të 

ulët 10% dhe të mesëm 30%. 

Sa më i lartë arsimimi i prindërve aq më shumë të rinjtë mendojnë se është shumë 

e rëndësishme të mësohet rreth shëndetit riprodhues dhe seksual në krahasim me të 

rinjtë me arsim të ulët të prindërve. 

Tabela 38
Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet mbi diskutimet 

për Shëndetin Riprodhues dhe Seksual

Variabli
Aspak e 
rëndë-
sishme

E parëndë-
sishme Neutrale E rëndë-

sishme

Shumë 
e rëndë-
sishme

N % N % N % N % N %
Gjinia
  Femra 25 75 13 65 32 57 74 75.5 642 56
  Meshkuj 8 25 7 35 24 43 24 24.5 499 44
Mosha
  14-16 vjeç 18 54.5 12 60 31 55 52 53 622 54.5
  17-19 vjeç 15 45.5 8 40 25 45 46 47 519 45.5
Vendbanimi
  Qytet 21 63.5 16 80 32 57 62 63 637 55.8
  Fshat 12 36.5 4 20 24 43 36 34 504 44.2
Rajoni i vendit 
 Shqipëria Jugore 12 36.5 2 10 11 19.5 12 12 309 27
 Shqipëria e Mesme 17 51.5 14 70 33 59 54 55 574 50
 Shqipëria Veriore 4 12 4 20 12 11.5 32 33 258 23
Statusi ekonomik
  I ulët 4 12 5 25 13 23 21 21.5 117 10
  I mesëm 5 15 3 15 10 18 25 25.5 352 30
  I lartë 21 73 12 60 33 59 52 23 672 60
Statusi martesor
  Beqar 17 51.5 12 60 36 64.5 55 56 834 73
  Bashkëjetoj 10 30 5 25 12 21.5 21 21.5 198 17
  Martuar 6 18.5 3 15 8 14 22 22.5 109 10
Shkolla
  9-vjeçare 7 21.5 4 20 14 25 11 11.3 144 12.5
  Gjimnaz publik 19 57.5 9 45 22 39.3 36 37 522 45.5
  Gjimnaz privat 5 15 5 25 14 25 15 15.3 237 20
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E mesme  
profesionale 2 6 2 10 6 10.7 36 36.4 238 22

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 9 27.3 4 20 12 21.5 13 13.3 70 6
  I mesëm 17 51.5 9 45 26 46.5 73 75 625 55
  I lartë 7 21.2 7 35 18 32 12 11.7 446 39
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 4 12.5 3 15 13 23.2 16 16.3 51 4.5
  I mesëm 15 45 7 35 25 44.6 25 25.5 385 33.7
 I lartë 14 42.5 10 50 18 32.2 57 58.2 705 61.8

Grafiku 14
Shpërndarja e subjekteve lidhur me mënyrën sesi ndjehen kur diskutojnë për 

Shëndetin Riprodhues dhe Seksual

Vërehet	se	489	ose	36.3%	e	adoleshentëve	ndihen	shumë		në	vështirësi	kur	flasin	

për SHRS, 201 ose 14.9% ndihen ne siklet përkundrejt 123 rasteve ose 9.1% e të rinjve 

që	nuk	ndihen	aspak	në	siklet	kur	flasin	për	SHRS.	32%	e	subjekteve	janë	neutralë	kur	

diskutojnë rreth SHRS dhe 7.7 nuk ndihen në siklet. 
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Tabela 39
Shpërndarja e subjekteve  mbi qëndrimet për shkallën e marrëveshjeve, deklaratat e 

mëposhtme për aspekte të ndryshme mbi SHRS

 

 

Shume 
Dakord Dakord Neutrale Jo Dakord Aspak  

Dakord
N % N % N % N % N %

Pilulat janë të 
dëmshme për 
vajzat

376 27.9 498 36.9 342 25.4 111 8.2 21 1.6

 Prezervativët nuk 
janë të mirë për të 
rinjtë

154 11.4 167 12.4 144 10.7 321 23.8 562 41.7

 Prezervativët 
ulin kënaqësinë 
seksuale 

324 24.0 387 28.7 457 33.9 132 9.8 48 3.6

 Është normale 
për vajzat të krye-
jnë marrëdhënie 
para martese

538 39.9 401 29.7 238 17.7 88 6.5 83 6.2

  Është normale 
për djemtë 
të kryejnë 
marrëdhënie para 
martese

601 44.6 433 32.1 159 11.8 49 3.6 106 7.9

Kontracepsioni 
i urgjencës nuk 
është i sigurt për 
adoleshentët 

313 23.2 401 29.7 400 29.7 134 9.9 100 7.4

 Përdorimi i 
shpeshtë i 
Kontracepsionit 
të Urgjencës 
mund të shkaktojë 
probleme 
shëndetësore

632 46.9 345 25.6 321 23.8 21 1.6 29 2.2

 Përdorimi i 
kontraceptivëve 
dëmton shëndetin

328 24.3 432 32.0 400 29.7 166 12.3 22 1.6

 Virgjëria është e 
rëndësishme për 
mua para martese

199 14.8 123 9.1 349 25.9 179 13.3 498 36.9

 Adoleshentët 
duhet të flasin 
vetëm me 
prindërit në lidhje 
me dimensionin e 
shëndetit seksual

123 9.1 134 9.9 328 24.3 435 32.3 328 24.3
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 Duke folur me 
prindërit në lidhje 
me seksualitetin  
mund të dëm-
tohen marrëd-
hëniet ndërmjet 
prindërve dhe 
fëmijëve

59 4.4 45 3.3 309 22.9 432 32.0 503 37.3

64.8% e adoleshentëve janë shumë dakord që pilutat janë të dëmshme për vajzat 

përkundrejt 9.8% e tyre që mendojnë të kundërtën.

23.8% e të anketuarve mendojnë se prezervativët nuk janë të mirë për të rinjtë 

përkundrejt 65.5% e tyre që nuk janë dakord me këtë pohim.

52,7% e adoleshentëve mendojnë se prezervativët ulin kënaqësinë seksuale ndërsa 

13.4% mendojnë të kundërtën. 69.7% e të anketuarve mendojnë se është normale që 

një vajzë të kryejë marrëdhënie para martesës dhe 76.6% mendojnë se është normale 

që djemtë  të kryejnë marrëdhënie para martesës. 53.0% e adoleshentëve mendojnë se 

kontracepsioni i urgjencës nuk është i sigurt për adoleshentët ndërsa 17.4% mendojnë 

se ai është i sigurt.

72.5% e adoleshentëve mendojnë se përdorimi i shpeshtë i kontracepsionit të 

urgjencës mund të shkaktojë probleme shëndetësore dhe 56.4% mendojnë se gjithashtu 

përdorimi i kontraceptivëve dëmton shëndetin. Vetëm 23.9% e të anketuarve kanë  

pohuar se virgjëria është e rëndësishme për ta para martesës.

19.1%	kanë	pohuar	se	adoleshentët	duhet	të	flasin	vetëm	me	prindërit	në	lidhje	me	

dimensionin e shëndetit të seksual. Vetëm 7.7% mendojnë se duke folur me prindërit në 

lidhje me seksualitetin mund të dëmtohen marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. 

 

Grafiku 15
Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet nëse duhet mësuar në shkollë rreth 

shëndetit riprodhues dhe seksual
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99%	e	të	rinjve	në	studim	identifikojnë	shkollën	si	ambienti	ku	duhet	mësuar	rreth	

shëndetit seksual dhe riprodhues. 

Grafiku 16
Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet se në  

çfarë klase duhet të fillojë edukimi seksual

Edhe pse një përqindje e vogël, adoleshentët që kanë marrë pjesë në studim 

mendojnë	se	edukimi	seksual	duhet	të	fillojë	që	në	fillore,	2.6%	mendojnë	se	duhet	të	

fillojë	në	klasën	e	tretë,	5.6%	mendojnë	në	klasën	e	katërt,	22.4%	mendojnë	se	edukimi	

seksual duhet të mësohet që në klasë të pestë, 17.7% mendojnë në klasë të gjashtë, 

24.3%	e	adoleshentëve	mendojnë	se	edukimi	seksual	duhet	të	fillojë	në	klasën	e	shtatë,	

159 ose 11.8% e subjekteve,  mendojnë në klasë të tetë, 5.6% në klasë të nëntë dhe 4.9 

%	mendojnë	se	duhet	të	fillojë	në	gjimnaz.

4.3.1 Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet  nëse do të pranonin të 

kryenin një marrëdhënie seksuale pa prezervativ

435 ose 32.3% e adoleshentëve pohojnë se do të pranonin të kryenin marrëdhënie 

seksuale të pambrojtur, 765 ose 56.8% e mohojnë këtë veprim ndërsa 128 ose 11.0% 

nuk e dinë nëse do të kryenin marrëdhënie të pambrojtur.
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Grafiku 17
Shpërndarja e subjekteve lidhur me qëndrimet  nëse do të pranonin  

të kryenin një marrëdhënie seksuale pa prezervativ

1187 ose 88.1% e adoleshentëve mendojnë se prezervativi të mbron nga IST, 0.1% 

mendojnë se nuk të  mbron dhe 124 ose 9.2% nuk kanë informacion për këtë.

Tabela 40
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse do të pranonin të kryenin një marrëdhënie 

seksuale pa prezervativ lidhur me faktorët demografikë e socioekonomikë, vlerat 
mesatare të pakontrolluara (krudo) dhe të kontrolluara për shumë variable nga 

modeli linear i përgjithshëm

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI p ORa 95%CI p
  Gjinia
  Femra ref ref

  Meshkuj 1.1 0.9-1.5 0.1 0.6 0.4-1.5 0.1

Moshaᴬ

  14-16 vjeç ref ref

  17-19 vjeç 4.8 3.7-6.3 <0.01 4.2 3.8-5.7 <0.01

Vendbanimiᴬ
Qytet ref ref

Fshat 0.18 0.1-0.2 <0.0001 0.1 0.05-0.4 <0.0001

Statusi martesor
Beqar Ref Ref

Bashkëjetoj 1.5 1.1-2.1 0.002 1.1 1.03-1.9 0.002

Martuar 1.05 0.7-1.3 0.7 1.0 0.5-1.6 0.7
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Shkolla
9-vjeçare ref ref

Gjimnaz publik 0.9 0.7-1.3 0.86 0.3 0.1-1.7 0.86

Gjimnaz privat 1.18 0.8-1.7 0.36 1.02 0.5-1.5 0.36

E mesme profesionale 1.2 0.9-1.7 0.18 1.09 0.5-1.8 0.18

Statusi ekonomikᴬ

I ulët ref ref

I mesëm 2.9 1.7-5.0 <0.01 2.2 1.6-4.7 <0.01

I lartë 3.5 2.1-5.9 <0.01 3.1 2.8-5.3 <0.01

Arsimi i nënësᴬ

Tetëvjeçar ref ref

I mesëm 4.5 2.3-8.6 <0.01 4.2 2.1-7.8 <0.01

I lartë 4.1 2.1-8.0 <0.01 3.9 2.3-7.1 <0.01

Arsimi i babait
Tetëvjeçar ref ref

I mesëm 1.5 0.8-2.7 0.1 1.1 0.8-2.3 0.1

I lartë 1 0.5-1.7 0.9 0.6 0.2-1.1 0.9

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet femrave dhe meshkujve 

lidhur	me	kryerjen	e	marrëdhënieve	pa	prezervativ.	(OR=1.1,	95%	CI=0.9-1.5).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç tentojnë 4.8 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie 

pa prezervativ krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	ndërmjet	tyre	p<0.01.	(OR=4.8,	95%CI=3.7-6.3).

Të rinjtë në qytet tentojnë më pak të kryejnë marrëdhënie pa prezervativ krahasuar 

me të rinjtë në fshat me ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01.

Subjektet duke u bazuar në rajonet ku ndodhen nuk vërehen ndryshime statistikore 

të rëndësishme.

Vërehet se të rinjtë me të ardhura mesatare dhe të larta tentojnë më shumë të kryejnë 

marrëdhënie seksuale pa prezervativ krahasuar me të rinjtë me të ardhura të ulëta. 

Adoleshentët që kanë nënat me arsim të mesëm dhe të lartë kanë përkatësisht 4.5 



113

(OR=4.5,	95%	CI=2.3-8.6)	dhe	4.0	(OR=1.6,	95%CI=2.1-8.0)	herë	më	shumë	prirje	të	

kryejnë marrëdhënie pa prezervativ krahasuar me të anketuarit që kanë nëna me arsim 

të ulët me ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01.

Grafiku 18
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse do të kishin  

një IST, a do t’i tregonit partnerit tuaj seksual

Rreth 74.3% ose 1002 subjekte mendojnë se do t’i tregonin partnerit të tyre nëse do 

të kishin një IST, 123 ose 9.1% nuk do të tregonin dhe 219 ose 15.5% nuk e dinë si do 

të vepronin.

Në legjislacionin shqiptar ka sanksione ligjore për personat të cilët nuk e vënë në 

dijeni	partnerin	e	tyre	seksual	për	statusin	pozitiv	për	një	IST-të,	por	e	kufizuar	vetëm	

për një prej IST-ve, HIV/AIDS-in.
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Tabela  41
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse do të kishin një IST, a do t’i tregonit 

partnerit tuaj seksual me faktorët demografikë e socioekonomikë

 Modeli 1 Modeli 2
OR 95%CI p ORa 95%CI p

  Gjiniaᴬ

  Femra

  Meshkuj

Ref

3.1 2.1-4.6 <0.01

Ref

2.8 2.2-3.9 <0.01
Mosha
  14-16 vjeç ref ref

  17-19 vjeç 1.6 1.1-2.4 0.01 1.2 1.1-2.3 0.01

Vendbanimi
  Qytet ref ref

  Fshat 0.7 0.5-1.1 0.15 0.5 0.2-2.4 0.15

Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref

  Shqipëria e Mesme 1.8 1.1-2.9 0.007 1.4 1.2-2.5 0.007

  Shqipëria Veriore 2.3 1.4-3.6 0.003 2.1 1.5-4.1 0.003

Statusi ekonomik
  I ulët ref ref

  I mesëm 1.2 0.7-2.1 0.4 1.03 0.5-2.6 0.4

  I lartë 2.3 1.3-4.1 0.03 2.1 1.4-5.2 0.03

Statusi martesor
  Beqar ref ref

  Bashkëjetoj 2.3 1.3-3.9 0.001 2.1 1.5-3.5 0.001

  Martuar 1.9 1.1-3.1 0.007 1.5 1.4-3.3 0.007

Shkolla
  9-vjeçare ref ref

  Gjimnaz publik

  Gjimnaz privat

2.9

0.5

1.6-5.3

0.3-1.00

0.0003

0.05

2.5

0.2

1.3-5.8

0.1-1.4

0.0003

0.05

E mesme profesionale 0.7 0.4-1.3 0.36 0.5 0.2-1.2 0.36

Arsimi i nënësᴬ

  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 2.7 1.5-4.7 <0.01 2.4 1.1-3.9 <0.01

  I lartë 3.2 1.8-5.9 <0.01 3.1 1.5-5.2 <0.01

Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 2.5 1.2-5.2 0.01 2.1 1.5-5.3 0.01

 I lartë 1.8 0.9-3.6 0.07 1.4 0.4-3.8 0.07
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Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat  bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se femrat tentojnë 3.1 herë më shumë t’i tregojnë partnerit nëse do të kishin 

një IST krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01. 

(OR=3.1,	95%CI=2.1-4.6).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç tentojnë 1.6 herë më shumë t’i tregojnë partnerit 

nëse do të kishin një IST krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.01,	(OR=1.6,	95%CI=1.1-2.4).

Mes të rinjve në qytet dhe atyre në fshat nuk ka ndryshim statistikor të rëndësishëm 

në lidhje me deklaratat e tyre nëse do t’u tregonin apo jo partnerit se do të kishin një 

IST.

Të rinjtë bashkëjetues tentojnë 2.3 herë më shumë t’i tregojnë partnerit nëse 

ata kanë një IST në krahasim me të rinjtë beqarë me një ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.001	 (OR=2.3,	CI95%=1.2-3.9).	Edhe	 të	 rinjtë	 e	martuar	 kanë	1.9	

herë më shumë gjasa t’i tregojnë partnerit me një ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p=0.007(OR=1.9,	CI95%=1.1-3.1).

Vërejmë se të rinjtë në gjimnazet publike priren 2.9 herë më shumë për t’i treguar 

partnerit të tyre nëse do të kishin një IST me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p=0.0003(OR=2.9,	CI95%=1.6-5.3).	Ndërkohë	që	nuk	vërehet	ndryshim	i	rëndësishëm	

statistikor mes të rinjve që ndjekin gjimnazet private apo shkollave të mesme 

profesionale dhe atyre 9-vjeçare. 

Të rinjtë me status ekonomik të mesëm priren 1.2 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do të kishin një IST krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët pa 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.4	(OR=1.2,	95%CI=0.7-2.1).

Të rinjtë me status ekonomik të lartë tentojnë 2.3 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do të kishin një IST krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.03	(OR=2.3,	95%CI=1.3-4.1).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të mesëm priren 2.7 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do kishin IST krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët me 
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ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=2.7,	95%CI=1.5-4.7).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të lartë priren 3.2 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do kishin IST krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=3.2,	95%CI=1.8-	5.9).

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të mesëm priren 2.5 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do kishin IST krahasuar me ata të rinj që kanë baballarë me arsim të ulët 

me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=2.5,	95%CI=1.2-5.2).

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të lartë priren  1.8 herë më shumë t’i tregojnë 

partnerit nëse do kishin IST krahasuar me ata të rinj që kanë baballarët me arsim të ulët 

pa	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.07(OR=1.6,	95%CI=0.9-3.6).

 

Grafiku 19
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse njerëzit me HIV/AIDS  

duhet të frekuentojnë shkollën bashkë me të tjerët

901 ose 66.8% e adoleshentëve mendojnë se njerëzit e infektuar me HIV/Aids duhet 

të frekuentojnë shkollën bashkë me ta, ndërsa 154 ose 11.4% mendojnë se nuk duhet 

të frekuentojnë të njëjtën shkollë, 284 ose 20.3% e të rinjve 14-19 vjeç nuk kanë një 

mendim lidhur me këtë rast.
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Tabela 42
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse njerëzit me AIDS duhet të frekuentojnë 

shkollën bashkë me të tjerët me faktorët demografikë e socioekonomikë

 Variablat Modeli 1 Modeli 2
OR 95%CI P OR 95%CI P

 Gjinia
  Femra ref ref

  Meshkuj 1.4 1.0-1.9 0.05 1.2 0.9-2.2 0.05

Moshaᴬ

  14-16 vjeç ref ref

  17-19 vjeç 1.8 1.2-2.5 <0.01 1.3 1.1-1.9 <0.01

Vendbanimiᴬ
  Qytet ref ref

  Fshat 3.4 2.4-4.8 <0.01 2.8 2.1-3.5 <0.01

Rajoni i vendit ᴬ
  Shqipëria Jugore ref ref

  Shqipëria e Mesme 1.7 1.2-2.5 0.004 1.5 1.1-2.8 0.004

  Shqipëria Veriore 2.4 1.6-3.5 <0.001 2.1 1.3-3.2 <0.001

Statusi ekonomik
  I ulët Ref ref

  I mesëm 1.6 1.0-2.6 0.06 1.2 0.8-2.3 0.06

  I lartë 2.5 1.6-4.1 <0.01 2.1 1.2-4.5 <0.01

Statusi martesorᴬ
  Beqar ref ref

  Bashkëjetoj 0.4 0.2-0.6 0.007 0.2 0.1-1.7 0.007

  Martuar 0.1 0.07-0.19 <0.01 0.03 0.07-1.9 <0.01

Shkolla
  9-vjeçare ref ref

  Gjimnaz publik 1.4 0.9-2.3 0.08 1.2 0.5-2.8 0.08

  Gjimnaz privat 0.9 0.5-1.4 0.7 0.3 0.2-2.5 0.7

E mesme profesionale 1.3 0.8-2.2 0.2 1.1 0.2-1.9 0.2

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 1.2 0.6-2.4 0.5 1.1 0.3-3.1 0.5

  I lartë 1.3 0.6-2.6 0.4 0.9 0.5-3.5 0.4

Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 1.7 0.9-2.9 0.06 1.5 0.6-2.2 0.06

  I lartë 4.1 2.3-7.1 <0.01 3.8 2.1-6.8 <0.01
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Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se femrat priren 1.4 herë më shumë të mendojnë se një person i infektuar 

me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me meshkujt me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.05	(OR=1.4,	95%CI=1.	0-1.9).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren 1.8 më shumë të mendojnë se një person 

i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me 

të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç me ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01 

(OR=1.8,	95%CI=1.2-2.5).

Adoleshentët në qytet priren 3.4 herë më shumë të mendojnë se një person i infektuar 

me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me të rinjtë në 

fshat	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=3.4,CI95%=24.-4.8).

Subjektet e Shqipërisë së Mesme priren më shumë të mendojnë se një person i 

infektuar me Hiv duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me të 

rinjtë	 e	 rajonit	 jugor,	 me	 ndryshim	 statistikisht	 të	 rëndësishëm	 p=0.004(OR=1.7,	

CI95%=1.2-2.5).	

Të rinjtë e Shqipërisë së Veriut tentojnë më shumë të mendojnë se një person i 

infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar më të rinjtë 

e	Shqipërisë	 Jugore	me	një	ndryshim	statistikisht	 të	 rëndësishëm	p<0.001(OR=2.4,	

CI95%=1.6-3.5).	 Adoleshentët	 bashkëjetues	 apo	 të	 martuar	 tentojnë	 më	 pak	 të	

mendojnë se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të 

tjerët krahasuar me të rinjtë beqarë me ndryshim statistikisht  të  rëndësishëm p<0.01.

Të rinjtë adoleshentë të gjimnazeve publike priren 1.3 herë më shumë të mendojnë 

se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët 

krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm. 

Të rinjtë e shkollave të mesme profesionale kanë 1.4 herë më shumë gjasa por pa 

ndryshim statistikisht të rëndësishëm. Ndërkohë që të rinjtë e shkollave private nuk 

rezultojnë të kenë ndonjë ndryshim krahasuar me të rinjtë që ndjekin shkollën 9-vjeçare 

në lidhje me mendimin e tyre.
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Të rinjtë me status ekonomik të mesëm priren 1.6 herë më shumë të mendojnë 

se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët 

krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p=0.06	(OR=1.6,	95%	CI=1.0-2.6)	ndërsa	të	rinjtë	me	status	ekonomik	të	lartë	priren	

2.5 herë më shumë të mendojnë se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë 

shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01	(OR=2.5,	95%	CI=1.6-4.1).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të mesëm kanë 1.2 herë më shumë gjasa të 

mendojnë se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të 

tjerët krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët pa ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p=0.5	(OR=1.2,	95%	CI=0.6-2.4),	ndërsa	ata	që	kanë	nëna	me	arsim	të	

lartë priren 1.3 herë më shumë të mendojnë se një person i infektuar me HIV duhet të 

frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim 

të	ulët	pa	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.4	(OR=1.3,	95%CI=0.6-2.6).

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të mesëm priren 1.7 herë më shumë të mendojnë 

se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët 

krahasuar me ata të rinj qe kanë baballarë me arsim të ulët pa ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.06	(OR=1.7,	95%	CI=0.9-2.9).

Te rinjtë që kanë baballarët me arsim të lartë priren më shumeë të mendojnë se 

një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët 

krahasuar me ata të rinj që kanë baballarët me arsim të ulët me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p<0.01	(OR=4.1,	95%	CI=2.3-7.1).

Grafiku 20
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse një i afërm është  

i infektuar me HIV/AIDS do të kujdeseshin për të
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73% e adoleshentëve pohojnë se do të kujdeseshin për një të afërm me HIV/AIDS 

ndërsa 4.1 % mohojnë se do të kujdeseshin për një të afërm të infektuar. Vërehet se 

309 ose 22.9%  e tyre janë të pavendosur nëse do të gjendeshin në një situatë  të  tillë.

Tabela  43
Lidhja e subjekteve sipas qëndrimit nëse një i afërm është i infektuar me HIV/AIDS do 

të kujdeseshin për të me faktorët demografikë e socioekonomikë

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI p OR 95%CI p
 Gjinia
  Femra ref ref

  Meshkuj 1.9 1.1-3.3 0.02 1.5 0.9-2.8 0.02

Mosha
  14-16 vjeç ref ref

  17-19 vjeç 1.3 0.7-2.3 0.4 1.02 0.8-2.5 0.4

Vendbanimi
  Qytet ref ref

  Fshat 0.5 0.2-0.9 0.02 0.2 0.1-1.5 0.02

Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref

  Shqipëria e Mesme 0.8 0.4-1.7 0.6 0.3 0.2-2.1 0.6

  Shqipëria Veriore 0.7 0.3-1.6 0.4 0.5 0.2-1.9 0.4

Statusi ekonomik
  I ulët ref ref

  I mesëm 1.8 0.9-3.9 0.09 1.5 0.7-3.7 0.09

  I lartë 3 1.5-6.5 <0.01 2.5 1.4-5.8 <0.01

Statusi martesor
  Beqar ref ref

  Bashkëjetoj 0.5 0.2-1.1 0.12 0.3 0.1-1.7 0.12

  Martuar 1.1 0.5-2.4 0.72 0.9 0.8-2.5 0.72

Shkolla
  9-vjeçare ref ref

  Gjimnaz publik 4.4 2.1-9.1 0.0001 4.1 3.3-7.4 0.0001

  Gjimnaz privat 3.6 1.6-7.7 0.001 3.2 2.1-8.2 0.001

E mesme profesionale 3.4 1.5-7.5 0.002 3.7 2.3-6.4 0.002
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Arsimi i nënësᴬ

  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 4.3 1.9-9.8 <0.01 3.8 1.5-10.2 <0.01

  I lartë 2.9 1.3-6.3 <0.01 2.1 1.7-7.2 <0.01

Arsimi i babaitᴬ
  Tetëvjeçar ref ref

  I mesëm 3.5 1.5-7.6 <0.01 3.1 1.7-6.4 <0.01

  I lartë 4.5 2.1-9.6 <0.01 4.2 2.5-8.5 <0.01

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se femrat priren 1.9 herë më shumë të pranojnë se do të kujdeseshin nëse 

një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar me meshkujt me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.02	(OR=1.9,	95%	CI=1.1-3.3).

Të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç tentojnë shumë të pranojnë se do të kujdeseshin 

nëse një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

17-19	vjeç		pa		ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.4(OR=1.3,	95%	CI=0.7-2.3).

Mes adoleshentëve  në qytet dhe në fshat nuk ka ndonjë ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm në lidhje me deklaratën e tyre nëse do të kujdeseshin për një të afërm po 

qe se do të ishte me HIV. Të rinjtë e rajoneve të mesme dhe veriore 

Të rinjtë adoleshentë të martuar priren më shumë të pranojnë të kujdesen për një të 

afërm nëse do të ishte infektuar me HIV krahasuar me të rinjtë beqarë apo bashkëjetues 

pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm.

Subjektet e gjimnazeve publike, private si dhe të shkollave të mesme profesionale 

kanë më shumë gjasa të pranojnë se do të kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të 

ishte i infektuar me HIV krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare përkatësisht me 

këto vlera:

Të	rinjtë	e	gjimnazeve	publike-	p=0.001(OR=4.4,	CI	95%=2.1-9.1).

Të	rinjtë	e	gjimnazeve	private-	p=0.001	(OR=3.6,	CI	95%=1.6-7.7).

Të	rinjtë	e	shkollave	të	mesme	profesionale	–p=0.002	(OR=3.4,	CI95%=1.5-7.5).

Pra të rinjtë e gjimnazeve publike tentojnë 4.4 herë më shumë të pranojnë se do të 
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kujdeseshin nëse një i afërm do të infektohej me HIV, të rinjtë e gjimnazeve private 

3.6 herë më shumë dhe ata të shkollave të mesme profesionale 3.4 herë më shumë 

krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare. 

Adoleshentët  me status ekonomik të mesëm priren 1.8 herë më shumë të pranojnë 

se do të kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar 

me	 ata	me	 nivel	 ekonomik	 të	 ulët	 pa	 ndryshim	 statistikisht	 të	 rëndësishëm	p=0.09	

(OR=1.8,	95%CI=0.9-3.9).

Subjektet me status ekonomik të lartë priren me shumë të pranojnë se do të 

kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar me ata 

me	nivel	ekonomik	të	ulët	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01	(OR=3.0,	

95%	CI=1.5-6.5).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të mesëm tentojnë 4.3 herë më shumë të pranojnë 

se do të kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar 

me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.01(OR=4.3,	95%	CI=1.9-9.8)	ndërsa	ata	që	kanë	nëna	me	arsim	të	lartë	tentojnë	

2.9 herë më shumë të pranojnë se do të kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të ishte i 

infektuar me HIV krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=2.9,	95%	CI=1.3-6.3).

Adoleshentët  që kanë baballarët me arsim të mesëm kanë 3.5 herë më shumë gjasa 

të pranojnë se do të kujdeseshin nëse një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV 

krahasuar me ata të rinj që kanë baballarë me arsim të ulët me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p<0.01(OR=3.5,	95%	CI=1.5-7.6),	ndërsa	ata	që	kanë	baballarët	me	

arsim të lartë kanë 4.5 herë më shumë gjasa të pranojnë se do të kujdeseshin nëse 

një i afërmi i tyre do të ishte i infektuar me HIV krahasuar me ata të rinj që kanë 

baballarët	me	arsim	të	ulët	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=4.5,	

95%	CI=2.1-9.6).

4.4  SJELLJET E ADOLESHENTËVE RRETH SHËNDETIT 
RIPRODHUES DHE SEKSUAL

805 ose 59.7% e adoleshentëve në studim shprehen se kanë të dashur dhe kanë kryer 

marrëdhënie seksuale  ndërkohë që 543 ose 40.3% nuk kanë  kryer marrëdhënie 

seksuale.
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Tabela 44
Mosha e kryerjes së marrëdhënieve seksuale për herë të parë

 Mosha N %
11 vjeç 5 0.4

12 vjeç 12 0.9

13 vjeç 21 1.6

14 vjeç 53 3.9

15 vjeç 129 9.6

16 vjeç 203 15.1

17 vjeç 187 13.9

18 vjeç 139 10.3

19 vjeç 56 4.2

Nuk kam kryer marrëdhënie seksuale 543 40.3

Grafiku 21
Mosha e kryerjes së marrëdhënieve seksuale për herë të parë

Siç	mund	të	vihet	re	nga	paraqitja	e	mësipërme	grafike,	studentët	kanë	raportuar	

hyrjen për herë të parë në marrëdhënie seksuale në një moshë e cila varion nga 11 në 

19 vjeç.

Mosha	minimale	e	fillimit	të	marrëdhënieve	seksuale	e	raportuar	11	vjeç,	konfirmon	

faktin se të rinjtë shqiptarë po hyjnë në marrëdhënie seksuale në një moshë gjithmonë 

edhe më të re. Një përqindje më e lartë studentësh kanë raportuar hyrjen për herë të 
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parë në marrëdhënie seksuale në moshën 16 vjeç (15.1%). 

543 ose 40.3% e të rinjve pohojnë se nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale, 5 ose 

0.4% nxënës referojnë se kanë kryer marrëdhënie për herë të parë në moshën 11 vjeç, 

12 ose 0.9% në moshën 12 vjeç, 21 ose 1.6% në moshën 13 vjeç; 53 ose 4.2% referojnë 

se kanë kryer marrëdhënie për herë të parë në moshën 14 vjeç, 129 ose 9.6% në moshën 

15 vjeç, 203 ose 15.1 % në moshën 16 vjeç, 187 ose 13.9% referojnë se kanë kryer 

marrëdhënie në moshën 17 vjeç, 10.3% në moshën 18 vjeç dhe 4.2 % në moshën 19 

vjeç.

Tabela  45
Mosha e kryerjes së marrëdhënieve seksuale për herë të parë sipas gjinisë

 

Variabli

Meshkuj (n=609) Femra (n=739) Total

Numri Përqindja Numri Përqindja Numri Përqindja

Keni kryer  
marrëdhënie 
seksuale? A                               

Jo                                      

Po

117

492

19.2

80.8

426

313

57.6

42.4

543

805

40.3

59.7
Mosha e  

kryerjes së  
marrëdhënies 

së parëB

 

16.1±1.3

 

17.8±1.2

 

17.1±1.6

A p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.
B  p <0.05 për ndryshimin sipas testit të studentit.

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme vërehet që në total 543 nxënës ose 40.3% e 

tyre referojnë që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (95% CI 37.7 – 42.9) ndërsa 

805 ose 59.7% e tyre (95% CI 57.1 – 62.2) referojnë që kanë kryer marrëdhënie nga të 

cilët 492 ose 80.8% e tyre janë meshkuj dhe 313 ose 42.4% janë femra. 
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Grafiku 22
Frekuenca e kryerjes së marrëdhënieve seksuale për herë të parë

Në krahasimin sipas gjinisë vërehet që marrëdhënie seksuale kanë kryer 80.8% nga 

totali prej 609 meshkuj dhe 313 ose 42.4% nga totali prej 739 femrash me ndryshim 

sinjifikant	ndërmjet	tyre.

Në	 lidhje	me	moshën	vërehet	që	meshkujt	e	kanë	filluar	marrëdhënien	më	herët	

(16.1±1.3	vjeç)	krahasuar	me	femrat	(17.8±1.2	vjeç)	me	ndryshim	sinjifikant	ndërmjet	

tyre.

Të dhënat tona janë të ngjashme me studime të tjera të kryera në Shqipëri.

Tabela 46
Frekuenca e kryerjes së marrëdhënieve seksuale  

sipas karakteristikave sociodemografike

Po Jo
N  (%) N  (%)

 GjiniaA

  Femra 313 42.4 426 57.6
  Meshkuj 492 80.8 117 19.2
MoshaA

  14-16 vjeç 345 51.6 323 48.4
  17-19 vjeç 460 67.6 220 32.4
VendbanimiA

  Qytet 427 55.2 347 44.8
  Fshat 378 65.9 196 34.1
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Rajoni i venditA

  Shqipëria Jugore 312 70.3 132 29.7
  Shqipëria e Mesme 306 64.4 169 35.6
  Shqipëria Veriore  187 43.6 242 56.4
Statusi ekonomik
  I ulët 54 45.0 66 55.0
  I mesëm 325 66.1 167 33.9
  I lartë 426 57.9 310 42.1
Statusi martesorA

  Beqar 449 46.1 525 53.9
  Bashkëjetoj  237 92.9 18 7.1
  Martuar 119 100.0 0 0.0
ShkollaA

  9-vjeçare 48 17.6 225 82.4
  Gjimnaz publik 327 60.9 210 39.1
  Gjimnaz privat 236 93.7 16 6.3
E mesme profesionale  194 67.8 92 32.2
Arsimi i nënësA

  Tetëvjeçar 40 44.9 49 55.1
  I mesëm 411 59.4 281 40.6
 I lartë 354 62.4 213 37.6
Arsimi i babaitA

  Tetëvjeçar 25 37.9 41 62.1
  I mesëm 259 59.0 180 41.0
  I lartë 521 61.9 321 38.1

A  p <0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Nga të dhënat vërehet që marrëdhënie seksuale më shpesh kanë kryer meshkujt në 

krahasim me femrat, grupmosha 17-19 vjeç, adoleshentët me banim në fshat, nxënësit 

në rajonin e Shqipërisë së Mesme dhe Jugore të vendit, subjektet me status ekonomik 

të mesëm, adoleshentë të martuar dhe ata që bashkëjetojnë, nxënësit e gjimnazeve 

private dhe shkollave profesionale, nxënësit që kanë nënat dhe baballarët me arsim të 

mesëm dhe të lartë. (p<0.01)

257 ose 19.1%  e adoleshentëve pohojnë se kanë patur 1 partner, 18% referojnë së 

kanë patur 2 partnerë, 12.8% shprehen se kanë patur tre partnerë, 2.7%  pohojnë se 

kanë patur katër partnerë dhe 7.2%  shprehen se kanë patur më shumë se katër partnerë.
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Tabela 47
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes sa partnerë seksual kanë patur

 Nr. i partnerëve N %
1 257 19.1

2 243 18.0

3 172 12.8

4 36 2.7

Më shumë se 4 97 7.2

Nuk përgjigjen 194 14.4

Asnjë 349 25.9

Shumica e femrave që kanë kryer marrëdhënie seksuale, 271 ose 86.6% e tyre  

referojnë që kanë pasur 1-2 partnerë (271/313), ndërsa meshkujt referojnë që shumica 

e	tyre,	366	(74.4%)	ka	patur	≥3	partnerë	(366/492),	me	ndryshim	sinjifikant	ndërmjet	

tyre	(χ2=	16.4		p<0.01)

Tabela 48
Numri i partnerëve sipas karakteristikave sociodemografike

Variabli
Asnjë & nuk 
përgjigjen 1-4 > 4

N % N % N %
 Gjinia
  Femra 426 46.3 289 39.1 24 3.2
  Meshkuj 117 71.1 419 68.8 73 12.0
Moshaᴬ
  14-16 vjeç 323 40.3 304 45.5 41 6.1
  17-19 vjeç 220 74.4 404 59.4 56 8.2
Vendbanimi
  Qytet 247 47.4 462 59.7 65 8.4
  Fshat 296 71.1 246 42.9 32 5.6
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 132 61 288 64.9 24 5.4
  Shqipëria e Mesme 169 63.8 268 56.4 38 8.0
  Shqipëria Veriore 242 46.9 152 35.4 35 8.2
Statusi ekonomikᴬ
  I ulët 66 46.7 29 24.2 25 20.8
  I mesëm 267 61.4 209 42.5 16 3.3
  I larte 210 56.7 470 63.9 56 7.6
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Statusi martesor
  Beqar 525 63.4 385 39.5 64 6.6
  Bashkëjetoj 18 31.8 213 83.5 24 9.4
  Martuar 0 63.9 110 92.4 9 7.6
Shkollaᴬ
  9-vjeçare 225 88.3 42 15.4 6 2.2
  Gjimnaz publik 210 47.9 281 52.3 46 8.6
  Gjimnaz privat 16 38.5 210 83.3 26 10.3
  E mesme profesionale 92 62.9 175 61.2 19 6.6
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 49 53.9 31 34.8 9 10.1
  I mesëm 281 74.7 359 51.9 52 7.5
  I lartë 213 37 318 56.1 36 6.3
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 41 62.1 15 22.7 10 15.2
  I  mesëm 180 18 226 51.5 33 7.5
  I lartë 321 77.7 467 55.5 54 6.4

Të rinjtë adoleshentë të grupmoshës 17-19 vjeç kanë më shumë partnerë krahasuar 

me të rinjtë e grupmoshës 14-16, të rinjtë në fshat shprehen se kanë më pak partnere 

se ata në qytet. 

Po të shikojmë tabelën e mësipërme të rinjtë që kanë 1- 4 partnerë përqindjen më 

të lartë e ka rajoni jugor 64.9%, më pas Shqipëria e Mesme 56.4% dhe në fund rajoni 

verior 35.4% . 

Subjektet me status ekonomik të lartë (63.9%) kanë më shumë partnerë 1- 4 partnerë 

sesa ata me status ekonomik të ulët  (24.2%). 

Subjektet e gjimnazeve private (88.3%) kanë më shumë (1-4) partnerë krahasuar 

me të rinjtë e gjimnazeve publike (52.3%), shkollave të mesme profesionale (61.2%) 

dhe shkollave 9-vjeçare (15.4%). 

Të rinjtë që kanë prindër me arsim të mesëm dhe të lartë kanë më shumë (1-4) 

partnerë krahasuar me ata të rinj që kanë prindër me arsim të ulët. 
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Sjellje të rrezikshme seksuale nën përdorimin e alkoolit dhe drogës

Grafiku 23
Të dhëna lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin  

e alkoolit për subjektet në studim

307 ose 22.8% e adoleshentëve pohojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale nën 

efektin e alkoolit, 104 ose 7.7% deklarojnë me raste dhe 27 ose 2.0% pohojnë se u ka 

ndodhur një herë.

Vërehet se meshkujt tentojnë 2.1 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin 

e alkoolit krahasuar me femrat me ndryshim statistikisht të rëndësishëm p<0.01. 

(OR=2.1,	95%CI=1.5-2.7).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç tentojnë 1.7 më shumë të kryejnë marrëdhënie 

nën efektin e alkoolit krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 15-16 vjeç me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=1.7,	95%	CI=1.3-2.1).

Të rinjtë në qytet tentojnë 3.3 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin 

e alkoolit krahasuar me të rinjtë në fshat me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.001(OR=3.3,CI	95%=2.5-4.3)

Të rinjtë e rajonit të mesëm dhe verior tentojnë më pak të kryejnë marrëdhënie nën 

efektin e alkoolit krahasuar me të rinjtë në rajonet jugore pa ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm
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Tabela 49
Lidhja lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin e alkoolit me 

faktorët demografikë e socio ekonomikë

Variabli
Po Jo

Numri Përqindja (%) Numri Përqindja (%)

Gjiniaᴬ 
Femra 
Meshkuj

102 
205

13.8 
33.6

461 
443

62.3 
72.7

Mosha 
14-16 vjeç 
17-19 vjeç

131 
176

19.6 
26

501 
403

75 
59.2

Vendbanimiᴬ 
Qytet 
Fshat

179 
128

23.1 
22.3

469 
435

34.7 
75.8

Rajoni i vendit  
Shqipëria Jugore 
Shqipëria e Mesme 
Shqipëria Veriore 

104 
117 
86

23.4 
24.5 
20

273 
325 
306

61.4 
68.4 
71

Statusi ekonomikᴬ 
I ulët 
I mesëm 
I lartë

23 
127 
157

19 
25.8 
21.3

88 
393 
423

73.5 
80 

57.4

Statusi martesorᴬ 
Beqar 
Bashkëjetoj 
Martuar

89 
91 

127

9.2 
35.5 
58.5

753 
102 
49

77.2 
39.6 
22.3

Shkollaᴬ 
9-vjeçare 
Gjimnaz publik 
Gjimnaz privat 
E mesme profesionale 

24 
93 
87 

103

8.7 
17.3 
34.5 
36

231 
417 
101 
155

84.5 
77.6 
40 
54

Arsimi i nënës 
Tetëvjeçar 
I mesëm 
I lartë

33 
154 
120

37 
22.5 
21

50 
429 
425

56 
62 
75

Arsimi i babait 
Tetëvjeçar 
I mesëm 
I lartë

20 
123 
164

30 
28 

19.4

40 
342 
522

61 
78 
61

Të rinjtë e martuar bashkëjetues tentojnë 7.5 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie 

nën efektin e alkoolit krahasuar me të rinjtë beqarë me ndryshim të rëndësishëm 

statistikor	p<0.001(OR=7.5,	CI	95%=5.2-10.7).	Të	rinjtë	e	martuar	priren	më	shumë	të	
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kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit krahasuar më të rinjtë beqarë me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.001(OR=2.19,	CI	95%=14.7-32.5).

Të rinjtë e gjimnazeve publike priren më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin 

e alkoolit krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p<0.001(OR=7.6,	CI	95%=4.7-12.4).	Të	rinjtë	e	gjimnazeve	private	priren		

15.4 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit krahasuar me të rinjtë 

e	shkollave	9-vjeçare	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.001(OR=15.4,	CI	

95%=9.3-25.5).	Të	 rinjtë	 e	 shkollave	 të	mesme	profesionale	 tentojnë	11.9	 herë	më	

shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit krahasuar më të rinjtë e shkollave 

9-vjeçare	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.001(OR=11.9,	CI	95%	=7.3-

19.2).

Tabela 50
Lidhja lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin e alkoolit me faktorët 

demografikë e socio ekonomikë dhe vlerat mesatare të pakontrolluara (krudo) dhe të 
kontrolluara për shumë variable

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI p ORa 95%CI p

Gjiniaᴬ

  Femra

  Meshkuj

ref

2.1 1.5-2.7 <0.01

    ref

1.9 1.3-2.8 <0.01

Moshaᴬ

  14-16 vjeç

  17-19 vjeç

ref

1.7 1.3-2.1 <0.01

ref

1.5 1.1-2.5 <0.01

Vendbanimiᴬ

  Qytet

  Fshat

ref

3.3 2.5-4.3 <0.001

ref

3.2 2.3-4.6 <0.001

Rajoni i vendit 

  Shqipëria Jugore

  Shqipëria e Mesme

  Shqipëria Veriore 

ref

0.9

0.7

0.6-1.2

0.5-1,02

0.7

0.07

ref

0.5

0.4

0.3-1.1

0.5-1.6

0.7

0.07
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Statusi ekonomik

  I ulët 

  I mesëm

  I lartë

ref

1.2

1.4

0.7-2.0

0.8-2.3

0.4

0.1

ref

1.05

1.2

0.4-1.9

0.5-2.7

0.4

0.1

Statusi martesorᴬ

  Beqar

  Bashkëjetoj

  Martuar

ref

7.5

21.9

5.2-10.7

14.7-
32.5

<0.001

<0.001

ref

7.2

19.7

4.7-9.8

13.5-
29.8

<0.001

<0.001

Shkollaᴬ

  9-vjeçare

  Gjimnaz publik

  Gjimnaz privat

  E Mesme profesionale 

ref

7.6

15.4

11.9

4.7-12.4

9.3-25.5

7.3-19.2

<0.001

<0.001

<0.001

ref

7.2

13.5

9.7

4.2-9.6

9.1-21.4

6.8-14.5

<0.001

<0.001

<0.001

Arsimi i nënësᴬ

  Tetëvjeçar

  I mesëm

  I lartë

ref

1.8

2.3

1.4-3.7

1.1-2.9

<0.01

0.01

Ref

1.2

1.9

1.3-4.1

0.9-3.2

<0.01

0.01

Arsimi i babait

  Tetëvjeçar

  I mesëm

  I lartë

ref

1.2

1.5

0.9-2.7

0.8-1.5

0.1

0.3

ref

1.03

1.1

0.3-2.7

1.0-2.3

0.1

0.3

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim me status ekonomik të 

mesëm kanë 1.2 herë më shumë gjasa të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit 

krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p=0.4	(OR=1.2,	95%	CI=0.7-2.0).

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim me status ekonomik të 

lartë priren 1.4 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit krahasuar 

me	 ata	 me	 nivel	 ekonomik	 të	 ulët	 pa	 ndryshim	 statistikisht	 të	 rëndësishëm	 p=0.1	

(OR=1.4,	95%	CI=0.8-2.3).

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim që kanë nëna me arsim 
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tetëvjeçar tentojnë 2.3 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit 

krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të lartë me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p<0.01(OR=2.3,	95%CI=1.4-3.7).

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim që kanë nëna me arsim 

të mesëm tentojnë 1.8 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit 

krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të lartë me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.01(OR=1.8,	95%CI=1.1-2.8).

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim që kanë baballarët me 

arsim të ulët priren 1.5 here më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit 

krahasuar me ata të rinj që kanë baballarë me arsim të lartë pa ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.1(OR=1.5,	95%	CI=0.9-2.7).

Të rinjtë e grupmoshës 14-19 vjeç pjesëmarrës në studim që kanë baballarët me 

arsim të mesëm priren 1.2 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e alkoolit 

krahasuar me ata të rinj që kanë baballarët me arsim të lartë pa ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p=0.3	(OR=1.2,	95%	CI=0.8-1.5).

Tabela 51
Të dhëna lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin  

e drogës për subjektet në studim

 N %
Po 10 0.7
Jo 1234 91.5
Me raste 20 1.5
Vetëm një herë 55 4.1

10 ose 0.7% e adoleshentëve pohojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale nën 

efektin e drogës, 20 ose 1.5% deklarojnë me raste dhe 55 ose 4.1% pohojnë se u ka 

ndodhur njëherë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e drogave. Ndërsa 1234 ose 91.5 

% shprehen se nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale nën përdorimin e drogës. 
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Tabela 52
Lidhja lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin  
e drogës me faktorët demografik e socio ekonomik

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95% CI p OR 95% CI p

Gjinia

  Femra

  Meshkuj

ref

4.8 1.1-22.6 0.05

ref

4.5 1.0-19.5 0.05

Mosha

  14-16 vjeç

  17-19 vjeç

ref

1.3 0.3-4.7 0.7

ref

1.1 0.7-4.2 0.7

Vendbanimi

  Qytet

  Fshat

ref

1.1 0.2-4.4 0.8

ref

0.7 0.1-4.5 0.8

Rajoni i vendit 

  Shqipëria Jugore

  Shqipëria e Mesme

  Shqipëria Veriore 

ref

6.1

1.6

1.4-25.8

0.2-10

0.01

0.57

ref

5.8

1.4

1.2-22.5

0.1-8.9

0.01

0.57

Statusi ekonomik

  I ulët 

  I mesëm

  I lartë

ref

0.8

2.6

0.5-13.4

0.2-3.3
0.2

0.7

ref

2.2

0.5
0.3-11.4

0.1-3.1

0.2

0.7

Statusi martesor

  Beqar

  Bashkëjetoj

  Martuar

ref

0.7

0.4

0.1-3.9

0.1-2.2

0.27

0.35

ref

0.5

0.2

0.1-4.2

0.1-2.5

0.27

0.35
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Shkolla

  9-vjeçare

  Gjimnaz publik

  Gjimnaz privat

  E mesme profesionale 

ref

1.02

5.3

9.9

0.1-9.9

1.1-23.9

1.02-96.3

0.9

0.02

0.04

ref

0.7

4.6

6.7

0.1-8.2

2.01-21.3

1.5-93.5

0.9

0.02

0.04

Arsimi i nënës

  Tetëvjeçar

  I mesëm

  I lartë

ref

2.4

1.1
0.7-21.1

0.3-4.1

0.4

0.8

ref

2.1

0.8
0.6-19.4

0.5-3.7

0.4

0.8

Arsimi i babait

  Tetëvjeçar

  I mesëm

  I lartë

ref

6.7

0.9

1.5-31.1

0.2-4.2

0.01

0.9

ref

5.6

0.5
2.3-28.1

0.2-3.5

0.01

0.9

Modeli 1: i pakontrolluar për asnjë faktor. Vlerat bruto (krudo) të OR-ve.

Modeli 2: i kontrolluar për të gjithë faktorët (ORa)

*	Raporti	i	gjasave	(OR)	dhe	kufiri	i	poshtëm	dhe	i	sipërm	i	intervalit	të	besimit	

95%

**Vlera e P-së (domethënies statistikore) 
A  p<0.05 për ndryshimin sipas testit statistikor hi katror.

Vërehet se meshkujt tentojnë 4.8 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin 

e	drogës	krahasuar	me	femrat	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.05(OR=4.8,	

95%CI=1.1-22.6).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç tentojnë 1.3 më shumë të kryejnë marrëdhënie 

nën efektin e drogës krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 15-16 vjeç pa ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.7(OR=1.3,	95%	CI=0.3-4.7).

Të rinjtë në qytet priren 1.1 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e 

drogës krahasuar me të rinjtë në fshat pa ndryshim statistikisht të rëndësishëm. Të 

rinjtë e rajonit të mesëm të Shqipërisë priren 6.1 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie 
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nën efektin e drogës krahasuar  me të rinjtë e rajonit jugor me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p=0.01	(OR=6.1,	CI	95%=1.4-25.8).	Të	rinjtë	e	rajonit	verior	priren	1.6	

herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e drogës krahasuar me të rinjtë e 

rajonit jugor pa ndryshim të rëndësishëm statistikor.

Subjektet e martuar dhe ata që bashkëjetojnë priren më pak të kryejnë marrëdhënie 

nën efektin e drogës krahasuar me të rinjtë beqarë pa ndryshim të rëndësishëm 

statistikor. 

Grafiku 24
Të dhëna lidhur me aktivitetin seksual nën përdorimin  

e alkoolit dhe drogës për subjektet në studim

Të rinjtë e gjimnazeve publike priren më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin 

e drogës krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare pa ndryshim të rëndësishëm 

statistikor, të rinjtë e gjimnazeve private tentojnë 5.3 herë më shumë dhe të rinjtë e 

shkollave të mesme profesionale 9.9 herë më shumë por pa ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm. 

Të rinjtë me status ekonomik të ulët tentojnë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën 

efektin e drogës krahasuar me ata me nivel ekonomik të lartë pa ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p=0.7	(OR=2.6,	95%	CI=0.5-13.4).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim tetëvjeçar tentojnë 2.4 herë më shumë të kryejnë 
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marrëdhënie nën efektin e drogës krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të 

lartë	pa	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.4	(OR=2.4,	95%CI=0.7-21.1).

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të mesëm priren 1.1 herë më shumë të kryejnë 

marrëdhënie nën efektin e drogës krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të 

lartë	pa	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.8	(OR=1.1,	95%	CI=0.3-4.1).

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të ulët priren 6.7 herë më shumë të kryejnë 

marrëdhënie nën efektin e drogës krahasuar me ata të rinj që kanë baballarë me arsim 

të	lartë	me		ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.01	(OR=6.7,95%	CI=1.5-31.1).

4.4.1 Përdorimi i prezervativit gjatë marrëdhënieve seksuale

Tabela 53
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes së përdorimit të prezervativit

 N %
Po 409 30.3
Jo 321 23.8
Sipas rastit 234 17.4

23.8 % e pjesëmarrësve referojnë se nuk përdorin prezervativ dhe  234 ose 17.4% 

referojnë se përdorin prezervativë sipas rastit. Ndërsa 409 ose 33.3% pohojnë se 

përdorin prezervativë.

Tabela 54
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes së përdorimit të  

prezervativit me faktorët demografikë e socio ekonomikë

Variabli
Po Jo Sipas rastit

Numri  (%) Numri (%) Numri  (%)
 Gjinia
 Femra 288 29.8 173 17.9 77 8
 Meshkuj 121 12.5 148 15.3 157 16.5
Mosha
14-16 vjeç 337 34.9 309 32 216 22.4
17-19 vjeç 72 7.5 12 1.2 18 2
Vendbanimi
Qytet 211 21.9 183 19 160 17
 Fshat 198 20.5 138 14.3 74 7.3
Rajoni i vendit 
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Shqipëria Jugore 135 14 103 10.5 48 4.9
Shqipëria e Mesme 124 12.8 124 12.8 91 9.4
Shqipëria Veriore 150 15.5 94 9.7 95 10.4
Statusi ekonomik
  I ulët 42 4.3 16 1.7 27 2.8
  I mesëm 56 5.8 172 17.8 123 12.8
  I lartë 311 32.2 133 13.8 84 8.6
Statusi martesor
  Beqar 315 32.6 370 38.3 111 11.5
  Bashkëjetoj 72 7.4 14 1.4 97 10
  Martuar 22 2.2 25 2.5 26 2.7
Shkolla
  9-vjeçare 125 12.9 50 5.1 21 2.1
  Gjimnaz publik 128 13.2 169 17.5 86 8.9
  Gjimnaz privat 76 7.8 102 10.5 112 11.6
  E mesme profesionale 80 8.3 109 11.3 15 1.5
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçare 32 3.3 20 2.1 11 1.2
  E mesme 254 26.3 119 12.3 121 12.5
  I lartë 123 12.7 182 18.9 102 10.5
Arsimi i babait
  Tetëvjeçare 21 2.1 16 1.6 10 1.1
  E mesme 197 20.5 85 8.8 31 3.2
  I lartë 191 19.8 220 22.8 191 19.8

Përdorimi më i shpeshtë i prezervativit haset tek femrat 29.8 % , tek grupmosha 

14- 16 vjeç 34.9% , në qytet 21.9% , tek të rinjtë me status ekonomik të lartë 32.2 %,  

tek beqarët 32.6%,  në gjimnaze publike 13.2% dhe  sa më i lartë të jetë arsimimi i 

prindërve aq më i lartë është përdorimi i tij. 

4.4.2 Arsyet e përdorimit dhe mospërdorimit të prezervativit

Tabela 55
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes së mospërdorimit të prezervativit

 
Femra Meshkuj

% %
Ul kënaqësinë 47.6 52.4
Kam vetëm një partner/e 61.5 38.5
Kushton 69.5 30.5
Partneri/a kundërshton 82 18
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Nuk di ku të gjej 0 0
Nuk di ta përdor 0 0
Nuk kishim për momentin 48 52
S’më ka shkuar mendja 19 81

Tek të dy gjinitë vihet re se asnjë subjekt nuk është shprehur se nuk dinë ta përdorin 

ose nuk dinë ku ta gjejnë.

Femrat nuk e përdorin prezervativin sepse partneri kundërshton (82%),  pra meshkujt 

nuk duan ta përdorin, kushton (69.5%) kanë vetëm një partner(61.5%).

Meshkujt shprehen se nuk i kishte vajtur mendja për ta përdorur 81%,  ul kënaqësinë 

52.4%,  nuk kishin për momentin 52%, kanë vetëm një partnere 38.5% dhe kushton 

30.5%. 

Grafiku 25
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes së mospërdorimit të prezervativit

47.7% e adoleshentëve nuk përdorin prezervativ se kanë vetëm një partnere, 409 

ose 30.3% mendojnë se ul kënaqësinë seksuale, 67 ose 5.0% pohojnë se nuk kanë 

pasur për momentin, 32 ose 2.4% pohojnë se nuk i ka shkuar mendja dhe rreth 2% 

pohojnë se prezervativi kushton ose partneri kundërshton.
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Tabela 56
Lidhja e subjekteve sipas sjelljes së përdorimit të prezervativit

 N %
Për të parandaluar shtatzaninë 450 33.4
Për të parandaluar një IST 120 8.9
Për të dyja 570 42.3
Nuk i besoj partneres/it 123 9.1
Partneri/ja insistoi 34 2.5
Për kuriozitet 33 2.4
Të tjera 18 1.3

450 adoleshentë (33.4%) pohojnë se kanë përdorur prezervativë për të shmangur 

një shtatzani të mundshme dhe vetëm 120 (8.9%) për të parandaluar një IST, 123 

adoleshentë (9.1%) nuk i besojnë partneres dhe  një përqindje e ulët e adoleshentëve 

pohojnë se kanë përdorur prezervativ sepse partneri ka insistuar apo thjesht për 

kuriozitet. 

Grafiku 26
Lidhja e subjekteve sipas komunikimit të përdorimit të prezervativit me partneret/rët

723	adoleshentë	ose	53.6	e	të	anketuarve	referojnë	se	flasin	me	partneret	lidhur	me	

përdorimin	e	prezervativëve	23.0%	e	rasteve	referojnë	se	nuk	flasin	për	përdorimin	e	

prezervativit	me	partnerin	e	tyre,	23.4%	referojnë	se	flasin	ndonjëherë.	
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Tabela 57
Lidhja e subjekteve sipas komunikimit të përdorimit të prezervativit me partneret/rët

Variabli
Po Jo

N  (%) N  (%)
 Gjinia
  Femra 401 54.2 121 16.3
  Meshkuj 322 52.8 189 31
Mosha
  14-16 vjeç 388 58 188 28.1
  17-19 vjeç 335 49.2 122 17.9
Vendbanimi
  Qytet 534 69 143 31
  Fshat 189 33 167 67
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 274 61.7 87 38.3
  Shqipëria e Mesme 321 67.5 104 32.5
  Shqipëria Veriore 128 29.8 119 69.2
Statusi ekonomik
  I ulët 32 27 60 73
  I mesëm 321 65.2 128 34.8
  I larte 370 50.5 122 45.5
Statusi martesor
  Beqar 127 13 132 87
  Bashkëjetoj 165 64.2 97 35.8
  Martuar 41 35 81 65
Shkolla
  9-vjeçare 87 31.8 113 68.2
  Gjimnaz publik 375 51.2 105 48.8
  Gjimnaz privat 123 48.8 97 51.2
Shkolle e mesme profesionale 138 48.2 95 51.8
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 23 25.8 60 74.2
  I mesëm 332 47.9 131 52.1
  I lartë 368 64.9 119 35.1
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 20 20 55 80
  I mesëm 301 68.5 112 31.5

  I lartë 402 47.7 143 52.3
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Tabela 58
Lidhja lidhur me komunikimin me partneret/rët për përdorimin  

e prezervativit  me faktorët demografikë e socioekonomikë

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI  P ORa 95%CI  P
 Gjinia
  Femra ref ref
  Meshkuj 1.9 1.5-2.5 <0.01 1.4 1.2-2.4 <0.01
Mosha
  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 1.3 1.0-1.7 0.04 1.1 1.0-1.8 0.04
Vendbanimi
  Qytet ref ref
  Fshat 3.2 2.4-4.3 <0.001 2.8 2.3-4.7 <0.001
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 0.98 0.7-1.35 0.9 0.6 0.4-1.7 0.9
  Shqipëria Veriore 0.34 0.2-0.5 <0.001 0.2 0.1-0.8 <0.001
Statusi ekonomik
  I ulët ref ref
  I mesëm 4.7 2.8-7.5 <0.01 4.4 2.5-7.3 <0.01
  I lartë 5.6 3.5-9.1 <0.01 5.2 3.2-8.8 <0.01
Statusi martesor
  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 1.7 1.2-2.5 0.001 1.4 1.1-2.7 0.001
  Martuar 0.5 0.3-0.8 0.004 0.4 0.2-0.7 0.004
Shkolla
  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 4.6 3.2-6.6 <0.001 4.3 3.1-6.0 <0.001
  Gjimnaz privat 1.6 1.1-2.4 0.01 1.3 1.1-2.5 0.01
Shkollë e mesme  
profesionale 1.8 1.2-2.7 0.001 1.4 1.1-2.4 0.001

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 6.6 3.9-11.1 <0.01 6.3 3.5-10.7 <0.01
  I lartë 8 4.7-13.6 <0.01 7.4 4.2-11.9 <0.01
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 7.3 4.2-12.8 <0.01 7.03 4.03-11.5 <0.01
  I lartë 7.7 4.4-13.3 <0.01 7.5 4.5-12.7 <0.01



143

Vërehet	 se	 femrat	 priren	 1.9	 herë	 më	 shumë	 të	 flasin	 me	 partnerët	 e	 tyre	 për	

përdorimin e prezervativëve krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p<0.01(OR=1.9,	95%CI=1.5-2.5).

Të	rinjtë	e	grupmoshës	17-19	vjeç	priren	1.3	më	shumë	të	flasin	me	partnerët	e	tyre	

për përdorimin e prezervativëve krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 15-16 vjeç me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.04(OR=1.3,	95%	CI=1.0-1.7).

Të	rinjtë	në	qytet	kanë	3.2	priren	më	shumë	gjasa	të	flasin	me	partnerët	e	tyre	për	

përdorimin e prezervativëve krahasuar me të rinjtë në fshat me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p<0.001	(OR=3.2,	CI	95%=2.4-4.3).Të	rinjtë	e	rajoneve	të	mesme	dhe	

veriore	të	Shqipërisë	kanë	më	pak		gjasa	të	flasin	me	partnerët	e	tyre	për	përdorimin	

e prezervativëve krahasuar me të rinjtë e rajonit jugor pa ndryshim statistikor të 

rëndësishëm. 

Adoleshentët	me	status	ekonomik	të	mesëm	priren	4.7	herë	më	shumë	të	flasin	me	

partnerët e tyre për përdorimin e prezervativëve krahasuar me ata me nivel ekonomik 

të	 ulët	me	ndryshim	 statistikisht	 të	 rëndësishëm	p<0.01(OR=4.7,	 95%	CI=2.8-7.5),	

ndërsa	ata	me	status	ekonomik	të	lartë	priren	5.6	herë	më	shumë	të	flasin	me	partnerët	

e tyre për përdorimin e prezervativëve krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët me 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01	(OR=5.6,	95%	CI=3.5-9.1).

Adoleshentët	që	kanë	nëna	me	arsim	të	mesëm	priren	6.6	herë	më	shumë	të	flasin	

me partnerët e tyre për përdorimin e prezervativëve krahasuar me ata të rinj që kanë 

nëna	me	arsim	të	ulët	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=6.6,	95%	

CI=3.9-11.1)	ndërsa	ata	që	kanë	nëna	me	arsim	të	lartë	tentojnë	8.0	herë	më	shumë	të	

flasin	me	partnerët	e	tyre	për	përdorimin	e	prezervativëve	krahasuar	me	ata	të	rinj	që	

kanë	nëna	me	arsim	të	ulët	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.01(OR=8.0,	

95%	CI=4.7-13.6).

Adoleshentët që kanë baballarët me arsim të mesëm tentojnë 7.3 herë më shumë 

të	 flasin	 me	 partnerët	 e	 tyre	 për	 përdorimin	 e	 prezervativëve	 krahasuar	 me	 ata	 të	

rinj që kanë baballarë me arsim të ulët me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.01(OR=7.3,	 95%	CI=4.2-12.8)	 ndërsa	 ata	që	kanë	baballarët	me	arsim	 të	 lartë	

priren		7.7	herë	më	shumë	të	flasin	me	partnerët	e	tyre	për	përdorimin	e	prezervativëve	

krahasuar me ata të rinj që kanë baballarë me arsim të ulët me ndryshim statistikisht të 

rëndësishëm	p<0.01(OR=7.7,	95%	CI=4.4-13.3).
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4.4.3 Kryerja e analizave/testimeve rutinë për IST-të dhe HIV/AIDS

Grafiku 27
Lidhja e subjekteve nëse kanë bërë ndonjëherë analizë 

 rutinë për IST-të përfshi HIV/AIDS

Vetëm 450 ose 33.4% e rasteve pohojnë se kanë bërë një analizë rutinë për kontrollin 

ndaj IST-ve. 66.6% nuk kanë kryer  ndonjëherë analizë rutinë për IST-të përfshi HIV/

AIDS

Tabela 59
Lidhja e subjekteve me sjelljen e tyre për kryerjen e analizave/testimeve rutinë  

për IST-të dhe HIV/AIDS me faktorët demografikë e socioekonomikë

 Variablat
Modeli 1 Modeli 2

OR 95%CI p ORa 95%CI p
 Gjinia
  Femra ref ref
  Meshkuj 3.1 2.3-3.9 <0.01 2.7 2.2-3.5 <0.01
Mosha
  14-16 vjeç ref ref
  17-19 vjeç 1.1 0.9-1.4 0.2 1.05 0.7-1.6 0.2
Vendbanimi
  Qytet ref ref
  Fshat 2.0 1.5-2.5 <0.001 1.8 1.2-2.3 <0.001
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore ref ref
  Shqipëria e Mesme 0.5 0.4-0.7 <0.001 0.2 0.1-0.8 <0.001
  Shqipëria Veriore 0.28 0.2-0.4 <0.001 0.18 0.1-0.6 <0.001
Statusi ekonomik
  I ulët ref ref
  I mesëm 1.9 1.1-3.3 0.01 1.5 1.2-3.5 0.01
  I lartë 1.8 1.1-3.1 0.02 1.2 1.1-3.3 0.02
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Statusi martesor
  Beqar ref ref
  Bashkëjetoj 0.7 0.5-0.9 0.04 0.5 0.3-0.8 0.04
  Martuar 0.6 0.5-0.8 0.001 0.2 0.1-0.5 0.001
Shkolla
  9-vjeçare ref ref
  Gjimnaz publik 4.5 3.8-6.3 <0.001 4.2 3.2-6.5 <0.001
  Gjimnaz privat 2.4 1.6-3.4 <0.001 2.1 1.4-3.1 <0.001
  E mesme profesionale 6.2 4.4-8.8 <0.001 6.04 4.6-8.2 <0.001
Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 1.6 0.8-2.9 0.1 1.2 0.9-2.4 0.1
  I lartë 1.4 0.7-2.6 0.2 1.1 0.6-2.3 0.2
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar ref ref
  I mesëm 2.2 1.1-4.4 0.02 2.2 1.1-4.4 0.02
  I lartë 1.8 0.9-3.6 0.07 1.8 0.9-3.6 0.07

Vërehet se femrat priren 3.1 herë më shumë të kryejnë analiza rutinë për kontrollin 

ndaj IST-ve krahasuar me meshkujt me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.01(OR=3.1,	95%	CI=2.3-3.9).

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç priren 1.1 më shumë të kryejnë analiza rutinë për 

kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 15-16 vjeç pa ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.2(OR=1.1,	95%	CI=0.9-1.4).

Të rinjtë në qytet priren 2 herë më shumë të kryejnë analiza rutinë për kontrollin 

ndaj IST-ve krahasuar me të rinjtë në fshat me ndryshim statistikisht të rëndësishëm 

p<0.001(OR=2.0,	CI95%=1.5-2.5).	Të	rinjtë	e	rajoneve	të	mesme	dhe	veriore	priren	

më pak të kryejnë analiza rutinë për kontrollin ndaj IST krahasuar me të rinjtë në 

rajonin	jugor	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=<0.001.

Të rinjtë e martuar dhe bashkëjetues tentojnë më pak të kryejnë analiza rutinë për 

kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me të rinjtë beqarë pa ndryshim statistikor të rëndësishëm.

Të rinjtë e gjimnazeve publike priren 4.5 herë më shumë të kryejnë analiza rutinë për 

kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare me ndryshim statistikisht 

të	rëndësishëm	p<0.001(OR=4.5,	CI	95%=	3.8-6.3),	të	rinjtë	e	gjimnazeve	private	kanë	2.4	

herë më shumë gjasa të kryejnë analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me të 

rinjtë	e	shkollave	9-vjeçare	me	ndryshim	të	rëndësishëm	statistikor	p<0.001(OR=2.4,	CI	

9%=1.6-3.4),	të	rinjtë	e	shkollave	të	mesme	profesionale	kanë	6.2	herë	më	shumë	gjasa	

të kryejnë analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me të rinjtë e shkollave 
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9-vjeçare	me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p<0.001(OR=6.2,	CI	95%=4.4-8.8).	

Të rinjtë me status ekonomik të mesëm tentojnë 1.9  herë më shumë të kryejnë 

analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët 

me	ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.01(OR=1.9,	95%	CI=1.1-3.3),	ndërsa	të	

rinjtë me status ekonomik të lartë tentojnë 1.8 herë më shumë të kryejnë analiza rutinë 

për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët me ndryshim 

statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.02	(OR=1.8,	95%	CI=1.1-3.1)

Të rinjtë që kanë nëna me arsim të mesëm priren 1.6 herë më shumë të kryejnë analiza 

rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët pa 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.1(OR=1.6,	95%	CI=0.8-2.9),	ndërsa	të	rinjtë	

që kanë nëna me arsim të lartë priren 1.4 herë më shumë gjasa të kryejnë analiza rutinë 

për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata të rinj që kanë nëna me arsim të ulët pa 

ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.2(OR=1.4,	95%	CI=0.7-2.6).

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të mesëm tentojnë 2.2 herë më shumë të 

kryejnë analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata të rinj që kanë 

baballarë	me	arsim	të	ulët	me		ndryshim	statistikisht	të	rëndësishëm	p=0.02	(OR=2.2,	

95%	CI=1.1-4.4),	ndërsa	të	rinjtë	që	kanë	baballarët	me	arsim	të	lartë	priren	1.8	herë	

më shumë të kryejnë analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar me ata të rinj 

që	kanë	baballarë	me	arsim	 të	ulët	pa	ndryshim	statistikisht	 të	 rëndësishëm	p=0.01	

(OR=1.8,	95%	CI=0.9-3.6).

Grafiku 28
Lidhja e subjekteve kur ka qenë hera e fundit që  

kanë bërë analizë për IST-të përfshi HIV/AIDS
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Nga 450 raste që pohojnë se kanë kryer analiza rutinë për kontrollin e IST-ve: 201 ose 

44.7% pohojnë se kanë kryer analizën këtë vit, 128 ose 28.4% pohojnë se kanë kryer analizën 

para 1-2 vjetësh dhe 121 ose 26.9% pohojnë se kanë kryer analizën para shumë kohësh.

Tabela  60
Lidhja e subjekteve kur ka qenë hera e fundit që kanë bërë analizë për IST-të përfshi 

HIV/AIDS me faktorët demografikë e socioekonomikë

Variabli

Kete vit Para 1-2 vjetësh Ka shumë kohë/
Nuk e mbaj mend

Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj
N % N % N % N % N % N %

Mosha
  14-16 vjeç 65 14.5 27 6 40 8.9 29 6.4 36 8 29 6.4
  17-19 vjeç 18 4 91 20.2 43 9.5 16 3.5 37 8.2 19 4.2
Vendbanimi
  Qytet 46 10.2 81 18 68 15.1 13 2.9 53 11.8 28 6.2
  Fshat 62 14.2 12 2.6 35 7.8 12 2.7 20 4.5 20 4.5
Rajoni i vendit 
  Shqipëria Jugore 46 10.2 18 4 13 2.9 23 5.2 19 4.2 14 3.1
  Shqipëria e 
Mesme 15 3.4 57 12.7 37 8.2 10 2.2 26 5.8 17 3.8

  Shqipëria Veriore 22 4.9 43 9.5 33 7.3 12 2.7 28 6.2 17 3.8
Statusi ekonomik
  I ulët 12 2.7 23 5.1 34 7.6 7 1.6 62 13.8 41 9.1
  I mesëm 28 6.2 31 6.9 12 2.7 12 2.6 6 1.3 4 0.9
  I lartë 43 9.5 64 14.2 37 8.3 26 5.8 5 1.2 3 0.7
Statusi martesor
  Beqar 31 6.9 67 14.9 56 12.5 31 6.9 52 11.6 22 4.9
  Bashkëjetoj 7 1.6 15 3.4 17 3.8 6 1,4 13 2.9 22 4.9
  Martuar 45 1 36 8 10 2.4 8 1.8 8 1.8 4 0.9
Shkolla
  9-vjeçare 34 7.6 32 7.1 12 2.7 4 0.9 11 2.5 18 4
  Gjimnaz publik 16 3.5 47 10.4 43 9.6 19 4.2 37 8.3 16 3.5
  Gjimnaz privat 34 7.5 21 4.7 15 3.4 6 1.3 11 2.5 7 1.5
E mesme  
profesionale 9 2 18 4 13 2.9 16 3.5 14 3.1 7 1.5

Arsimi i nënës
  Tetëvjeçar 4 0.9 8 1.7 15 3.3 12 2.7 13 2.9 8 1.8
  I mesëm 64 14.2 73 16.2 44 9.8 19 4.2 31 6.9 16 3.5
  I lartë 15 3.3 37 8.2 24 5.3 14 3.1 37 8.2 16 3.5
Arsimi i babait
  Tetëvjeçar 9 2 12 2.7 7 1.5 11 2.4 8 1.8 4 0.9
  I mesëm 48 10.7 25 5.5 25 5.5 10 2.2 6 1.3 25 5.5
  I lartë 26 6 81 18 51 11.3 24 5.3 59 13.1 19 4.2
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Grafiku 29
Lidhja e subjekteve me gjetjen e arsyes pse kanë bërë  

analizë për IST-të përfshi HIV/AIDS

391 ose 86.9% e rasteve e kanë kryer analizën se ia ka rekomanduar mjeku,  20 ose 

4.4% pohojnë thjesht për kontroll, dhe 39 ose 8.7% pohojnë se ka pasur shqetësime.

Grafiku 30
Lidhja e  subjekteve me gjetjen e arsyes pse  

nuk kanë bërë analizë për IST-të përfshi HIV/AIDS

762 ose 84.9% pohojnë se nuk kanë kryer analizë pasi nuk kanë pasur probleme, 

247 ose 27.5% e të anketuarve pohojnë se nuk kanë kryer analiza pasi nuk kanë risk 

për IST, 31 ose 3.5% e tyre pohojnë se nuk kanë kryer analiza pasi kanë turp, 12 ose 

1.3% mendojnë se kushtojnë dhe 77 ose 8.6% e rasteve nuk kanë kryer analiza pasi 

nuk e dinë ku bëhen.
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KAPITULLI V

5.1 DISKUTIME

5.1.1 Gjetjet e kërkimit

Në studim kanë marrë pjesë 1348 subjekte të grupmoshës 14-19 vjeç, prej të cilëve 

femra 54.8 % e subjekteve dhe  meshkuj 45.2% e subjekteve. 57% e adoleshentëve të 

përfshirë në studim ishin me banim në qytet dhe 42.6% e tyre banonin në fshat. Mosha 

mesatare e subjekteve në studim është 16.9 vjeç.

Shumica e subjekteve në studim (94.8%) kanë rezultuar se kanë marrë informacion 

mbi shëndetin seksual dhe riprodhues. Informacioni që kanë marrë mbi shëndetin 

seksual dhe riprodhues është më i madh në grupmoshën 17-19 vjeç (2.3 herë më 

shumë) krahasuar me moshat 14-16 vjeç me ndryshim statistkisht të rëndësishëm 

ndërmjet tyre. Vërehet se femrat kanë marrë më shumë informacion për SHRS (2.6 

herë më shumë) krahasuar me meshkujt. Të rinjtë me vendbanim në qytet priren të 

kenë më shumë informacion për SHRS krahasuar me të rinjtë me vendbanim në fshat, 

sidomos femrat në qytet (62.8%) kanë marrë më shumë informacion se femrat në fshat 

(40%). Të rinjtë e Shqipërisë së Mesme kanë marrë më shumë informacion për SHRS 

(1.4 herë më shumë) krahasuar me të rinjtë e rajonit jugor. Të rinjtë me të ardhura të 

larta dhe  mesatare kanë marrë më shumë informacion sesa të rinjtë me të ardhura të 

ulëta në familjet e tyre. Të rinjtë me status martesor bashkëjetues dhe të martuar kanë 

marrë më pak  informacion krahasuar më të rinjtë beqar. Të rinjtë e arsimit të gjimnazit 

privat pohojnë se kanë marrë më shumë informacione në lidhje me SHRS krahasuar 

me të rinjtë e shkollave 9-vjeçare. Po kështu edhe të rinjtë e gjimnazit publik dhe ata 

të shkollave profesionale nuk rezultojnë të kenë më shumë gjasa se ato të shkollave 

9-vjeçare. Arsimimi i prindërve luan një rol të rëndësishëm në informimin e të rinjve 

për shëndetin seksual dhe riprodhues. Vërehet se të anketuarit që kanë nënat me arsim 

të mesëm dhe të lartë priren përkatësisht 3.5 dhe 2.8 herë më shumë për të marrë 

informacion krahasuar me të anketuarit që kanë nëna me arsim të ulët. Ndërsa për 

arsimimin e babait, vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm nga ata të anketuar 

që e kanë babain me arsim të lartë, të cilët kanë marrë më shumë informacion sesa të 

rinjtë me baballarë me arsim të ulët. 

35.1% e subjekteve në studim shprehen se shëndet riprodhues dhe seksual do 
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të	 thotë	 “jetë	 e	 shëndetshme	 seksuale”,	 18.8%	 	mendojnë	 “shëndet	 dhe	 higjienë	 e	

organeve	riprodhuese”,	27.4%	“mbrojtje	nga	IST”,	8.1%	“rregullim	i	pjellorisë”	dhe	

10.4%	“metoda	kontraceptive”.

Është e njohur që për të pasur një impakt më kuptimplotë mbi shëndetin seksual të 

adoleshentëve, edukimi i shëndetit seksual duhet të shkojë përtej rritjes së njohurive 

(SOGC, 2012). Përveç njohurive, adoleshentët kanë nevojë të sigurohen me shprehi 

edhe	mjete	të	cilat	do	t’i	fuqizojnë	ato	të	identifikojnë	dhe	të	reduktojnë	problemet	e	

shëndetit seksual dhe të promovojë shëndetin seksual.

Shumica e adoleshentëve shprehen se në shkollë është folur për shëndetin riprodhues 

dhe seksual, në veçanti për seksualitetitn 81.8%, për IST 91%, për HIV/AIDS 92.3% 

dhe	për	planifikimin	familjar/kontracepsionin	58.4%.	

Djemtë adoleshentë raportojnë nivele më të ulëta të edukimit seksual në shkollë se 

sa vajzat. 40.9% e të	rinjve	shprehen	se	nuk	ju	është	folur	në	shkollë	për	planifikimin	

familjar dhe kontracepsionin, gjë që tregon për një nivel më të ulët të informacionit në 

këtë fushë krahasuar me informacionin që ata kanë për HIV/AIDS dhe IST.

Pavarësisht se shumica e të rinjve shprehen se kanë marrë informacion rreth IST-ve, 

HIV/AIDS	dhe	planifikimin	familjar	afërsisht	75%	e	tyre	mendojnë	se	informacioni	

i marrë nuk është i mjaftueshëm. 17.7% e adoleshentëve referojnë se nuk zhvillohen 

fare orë mësimi rreth shëndetit riprodhues dhe seksual, 45.6% mendojnë se orët e 

mësimit rreth SHRS janë shumë pak, 23.3% mendojnë se mësuesit janë të papërgatitur 

për këtë fushë dhe 13.4% e tyre kanë dhënë arsye të tjera si informacioni i marrë në 

shkollë është jo i përshtatshëm për moshën dhe me të dhëna jo aktuale.

Shëndeti riprodhues dhe seksual është një çështje e një natyre kontraversale, 

emocionale dhe personale, disa mësues nuk janë të sigurt se si duhet të reagojnë kur 

nxënësit bëjnë pyetje rreth SHRS. Për nxënësit është e sikletshme dhe kanë vështirësi 

të pyesin mësuesit në lidhje me detaje mbi seksualitetin ose shëndetin seksual.

Në disa shtete të Europës, duke përfshirë edhe Shqipërinë edukimi seksual është 

pjesë e leksioneve të biologjisë të siguruar nga mësuesit të cilët jo domosdoshmërisht 

janë të trajnuar për të diskutuar çështjet seksuale me adoleshentët.

Edukatorët seksual duhet të jenë në gjendje dhe të përgatitur për të diskutuar çështje 

seksuale me nxënës ndërkohë që qëndrojnë neutral edhe objektiv (WHO & BZgA, 

2010). 

Rezultate të një studimi të kryer midis mësuesve në Minessota tregoi se një pjesë 

e madhe e mësuesve të cilët jepnin edukatën seksuale nuk kanë marrë ndonjë trajnim 
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mbi mësimdhënien e këtyre çështjeve dhe nuk ishin të përgatitur se si t’ia dilnin në 

këto diskutime (Eisenberg & Madsen 2010).

Për më tepër, nuk është realiste të presësh që shkolla vetë mund të sigurojë të rinjtë 

me informacion, shprehi dhe mjete që ata kanë nevojë për të bërë vendime shëndetësore 

të	drejta.	Në	mënyrë	që	të	plotësojmë	objektivat	për	përkufizimin	e	edukatës	seksuale,	

ka një kërkesë për bashkëpunim midis shkollave, prindërve edhe agjencive të tjera të 

fushës (SOGC, 2004).

Subjektet në studim shprehen se burim informacioni primar për shëndetin 

riprodhues dhe seksual  është interneti 17.4%, bashkëmoshatarët 12.4 %, partneri/

rja 11.4% dhe televizioni, nëna 9.6%, revistat 8.1%, librat 6.9%, shkolla 6.5%, 

mësues 6% dhe psikologë ose punonjës social 4.9%, vërehet një përqindje e ulët e 

marrjes së informacionit nga babai, motra dhe vëllai ose pjesëtarë të tjerë të familjes. 

Edhe në studime të tjera media elektronike dhe miqtë janë vëzhguar të jenë burimi i 

informacionit më i përdorshëm (Brook, 1999, Okonta & Oseji, 2006, Özcebe et al., 

2007, Bleakley et al., 2009). 

Ndërsa burimet që do të preferonin më shumë të merrnin informacionin, një 

përqindje  e lartë kanë preferuar marrjen e informacionit nga bashkëmoshatarët 

(17.1%), viret re se një përqindje e madhe duan ta marrin informacionin nga shkolla 

(16.3%),  interneti vazhdon me një numër të lartë 15.2% së bashku televizionin/radion 

(12.5%) dhe nga nëna duan një përqindje e lartë subjektesh 10.3%. Një pjesë e vogël e 

të rinjve preferojnë të marrin informacion nga babai apo pjesëtarë të tjerë të familjes. 

Femrat e marrin më shumë informacionin mbi shëndetin riprodhues dhe seksual nga 

nëna (15.7%), nga partneri (12.6%), interneti dhe librat (11%) dhe bashkëmoshatarët 

(10.4%). Meshkujt e marrin më shumë informacionin nga interneti (25.1%), televizioni 

dhe radio (15.9%) dhe bashkëmoshatarët (14.8%).  Ndërsa përsa i përket pyetjes se nga 

preferojnë më shumë ta marrin informacionin mbi SHRS femrat adoleshente shprehen 

(17.2% ) nga nëna, (16,5%)  nga shkolla, (13.4 %) nga librat, 11.1% nga televizioni 

dhe radio, 10.6% nga internet. 

Ndërsa meshkujt adoleshentë preferojnë më shumë ta marrin informacionin mbi 

SHRS nga 30.7% bashkëmoshatarët, 20.9 % nga interneti, 16.1% nga shkolla, 14.3% 

nga televizioni dhe 13.8 % nga revistat

Shkolla është gjithashtu e përmendur si burim informacioni nga studime të tjera 

të kryera jashtë vendit (BZgA, 2006, 2010). Duhet theksuar që shkolla përbën një 

burim të rëndësishëm informacioni për shëndetin riprodhues. Shkolla është vendi ku 
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të rinjtë mblidhen dhe zhvillojnë biseda e diskutime serioze. Në klasat më mësues të 

përgatitur mirë dhe me njohuri në fushën e shëndetit riprodhues, nxënësve iu jepet 

mundësia të marrin informacion themelor dhe si ta përdorin këtë informacion për 

të përsosur shëndetin e tyre seksual. Me popullatën më të re në Europë, Shqipëria 

paraqitet ne rrezik për përhapjen e infeksionit HIV/AIDS, veçanërisht në prani të 

shumë faktorëve socialë, ekonomikë dhe kulturorë që i bëjnë të rinjtë vulnerabël ndaj 

këtyre infeksioneve.

Në studime të tjera adoleshentët janë pyetur se nga cili do të preferonin të merrnin 

informacion. Burimet e përmendura në mënyrë më frekuente ishin: prindërit (34%) 

dhe mjekët (33%) (Romero-de-Castilla-Gil et al. , 2001).

50.3%	e	adoleshentëve	në	studimin	tonë	nuk	flasin	për	shëndetin	riprodhues	dhe	

seksual	me	nënën	e	tyre	përkundrejt	49.7%	e	tyre	që	flasim	për	këtë	temë	me	nënën	e	

tyre.	92.1%	e	adoleshentëve	në	studim	nuk	flasin	për	shëndetin	riprodhues	dhe	seksual	

me	babanë	e	tyre	përkundrejt	7.9%	e	tyre	që	flasin	për	këtë	temë	me	baballarët	e	tyre.	

Adoleshentët në qytet priren 2 herë më shumë për të komunikuar me nënën e tyre në 

lidhje me shëndetin seksual krahasuar me të rinjtë banues në fshat, sidomos adoleshentet 

vajza në qytet (87.5%) komunikojnë më shumë më nënën sesa në fshat (70.6%).  Të 

rinjtë adoleshentë në zonat e Shqipërisë së Mesme dhe Jugore priren më pak për të 

folur me nënën e tyre në lidhje me shëndetin seksual dhe riprodhues në krahasim me të 

rinjtë	e	Shqipërisë	Veriore,	sidomos	adoleshentet	femra	të	Shqipërisë	Veriore	flasin	më	

shumë më nënën (87.4%), në krahasim me rajonin jugor dhe të mesëm. 

Adoleshentët që marrin pjesë rregullisht në studime të kryera nga BZgA raportojnë 

që	ata	flasin	hapur	rreth	seksit	me	nënën,	me	miqtë	e	tyre	si	dhe	më	pak	me	mësuesit	

ose mjekun e tyre (BZgA, 2006, 2010). 

Në mënyrë të ngjashme, rreth 91% e adoleshentëve që morën pjesë në një studim 

të	kryer	në	Spanjë	raportohet	që	ato	ishin	në	gjendje	të	flisnin	hapur	rreth	çështjeve	

seksuale me miqtë e tyre, më pak me mësuesit (18.7%) dhe me prindërit ishin në fund 

(17.4%).	Vërehet	së	të	anketuarit	që	kanë	nënat	me	arsim	të	lartë	dhe	të	mesëm	flasin	

më shumë me nënën e tyre krahasuar me të anketuarit që kanë nëna me arsim të ulët. 

Gjithashtu	adoleshentët	që	kanë	baballarët	me	arsim	të	mesëm	dhe	të	lartë	flasin	më	

shumë me nënën krahasuar me të anketuarit që kanë  baballarët me arsim  të ulët. 

Nga të gjitha metodat kontraceptive, të rinjtë adoleshentë të anketuar kanë më 

shumë informacion rreth prezervativëve (92.2%), pilulave (89.2%) kontraceptivit të 

urgjencës (66.7%), mënyrës kalendarike 52.3% dhe tërheqjes 47.8%. Subjektet kanë 



153

më shumë informacion rreth sterilizimit femëror 59.4% sesa sterilizimit mashkullor 

56.6%. Vërehet një informacion shumë i ulët rreth metodave kontraceptive: IUD, 

injeksione apo implante. Ajo që vihet re është se meshkujt kanë më shumë njohuri se 

femrat përsa i përket metodave kontraceptive në tërësi. Adoleshentet femra vihet re 

se kanë më shumë njohuri për ato metoda që lidhen direkt me gjininë femërore dhe 

moshën e tyre, përmendim prezervativin femëror 63.3%, mënyrën kalendarike 55.9% 

dhe sterilizimin femëror 63.2%. 

Një përqindje e lartë e adoleshentëve nuk kanë informacion në lidhje me 

planifikimin	familjar,	33.4%	e	subjekteve	shprehen	se	një	vajzë	nuk	mbetet	shtatzënë	

me marrëdhënien e parë ose nuk e dinë nëse ngelet ose jo. Nuk vërehet ndonjë ndryshim 

statistikisht i rëndësishëm lidhur me njohuritë për mundësinë e ngeljes shtatzënë në 

marrëdhënien e parë seksuale mes adoleshentëve në rajonet e ndryshme të Shqipërisë, 

të rinjve me status ekonomik të ndryshëm, të rinjve të gjimnazeve publike dhe private 

dhe midis femrave e meshkujve.

17.6% e adoleshentëve kanë një informacion të gabuar ose nuk kanë informacion 

fare lidhur me ditët në të cilat femrat kanë më shumë shanse për të mbetur shtatzënë. 

Femrat kanë më shumë njohuri për periudhën e ngeljes shtatzëne krahasuar me 

meshkujt. 21.3% e adoleshentëve mendojnë se mundësia me e madhe për të ngelur 

shtatzënë	është	menjëherë	pasi	kanë	mbaruar	periodat,	17.4%	mendojnë	para	fillimit	

të periodave, 7.5% pas periodave dhe 9.6% e tyre nuk e dinë. Më shumë se gjysma e 

subjekteve janë përgjigjur në mënyrë jo korrekte.

Ndërveprimi midis njohurive, perceptimit të riskut edhe sjelljes ndihmon në çështjet 

e shëndetit riprodhues dhe seksual sepse vendimi që të mos kryesh fare marrëdhënie 

seksuale apo përdorimi i prezervativit gjatë marrëdhënies seksuale vjen nga nevoja për 

t’u mbrojtur nga IST-të dhe parandalimi i shtatzanive të padëshiruara. Nga ana tjetër, 

njohuritë të shoqëruar me motivimin e të shijuarit të jetës seksuale të shëndetshme mund 

të	çojë	në	fillimin	e	seksit	të	sigurt	dhe	marrjes	së	masave	duke	përdorur	prezervativë.	

Motivimi	në	mënyrë	të	pavarur	mundet	të	influencojë	sjelljen	dhe	të kuptuarin që të 

rinjtë ndikojnë shumë njëri tjetrin dhe se disa prej tyre mund të ushtrojnë presion për 

shtyrjen	e	aktivitetit	seksual.	Kjo	në	kthim	mund	të	rezultojë	në	fillimin	e	aktivitetit	

seksual në një stad kur individi është më i matur dhe ka siguruar shprehitë e nevojshme 

për të bërë zgjedhje të shëndetshme. Në të njëjtën linjë, suporti social për të qenë i 

lirshëm për të folur hapur me prindërit ose persona të tjerë të besueshëm rreth çështjeve 

të SHSR mund të çojë në sjellje dhe rezultate shëndetësore pozitive.
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86.5% e adoleshentëve e dinë se ku mund të marrin metoda kontraceptive nëse do 

t’iu nevojiten Adoleshentët në qytet rezultojnë të kenë më shumë njohuri në lidhje me 

vendin e marrjes së metodave kontraceptive në krahasim me të rinjtë në fshat. Shumica 

e	 adoleshentëve	 identifikojnë	 farmacinë	 si	 vend	 kryesor	 për	 marrjen	 e	 metodave	

kontraceptive. 

Nga analiza e të dhënave vihet re se adoleshentët kanë informacion për shumicën e 

IST-ve, më shumë për HIV/AIDS (94.6%) krahasuar më të gjitha IST. Kjo përqindje 

e lartë lidhet edhe me rezultatet e mësipërme ku të rinjve në shkolla u është folur 

më	shumë	për	HIV/Aids.	Më	pas	renditen	IST-të	e	tjera	si	hepatiti	B	(89.1%),	sifilizi	

dhe kandida (78.3%) hepatiti C (64.2 %), gonorrea (56.8%). Ndërkohë vërehet një 

informacion shumë i pakët në lidhje me trikomona (32.2%) klamidian (29.7%), dhe 

vërehet se adoleshentët nuk kanë fare njohuri për lythat/verruket. Këto infeksione janë 

asimptomatike në botë dhe prandaj kjo e dhënë merr më shumë vlerë (Dehne, 2005).

97.1% e adoleshentëve në studim shprehen se mund të infektohen prej IST nëpërmjet 

marrëdhënieve seksuale të pambrojtura/pa prezervativ, nga përdorimi i shiringave dhe 

mjeteve të tjera të infektuara (65.1%), rruga nga nëna shtatzënë e infektuar tek fëmija 

i saj i porsalindur (63.4%), rruga nëpërmjet transfuzionit të gjakut (56.8%). 

Një përqindje e vogël rreth 1.5% mendojnë se disa IST-të mund të transmetohen 

edhe nga kontakti i ngushtë lëkurë me lëkurë gjatë marrëdhënieve seksuale. Ky nivel 

përgjigjeje tregon për një informacion mjaft të ulët po të kemi parasysh faktin që disa 

prej IST-ve të cilat përhapen edhe nëpërmjet kësaj mënyre, janë risk potencial kryesor 

për të zhvilluar kancer si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt (Merkuri, 2013). Vihet re 

një nivel njohurie më i lartë tek femrat mbi rrugët e transmetimit të IST-ve, vetëm 1% 

e adoleshentëve nuk kishte asnjë njohuri. 

Vlerësimi i njohurive mbi grupet me risk, si dhe perceptimi personal i riskut janë 

indikatorë të rëndësishëm të cilët konsiderohen kur ndërmerren fushata kombëtare të 

informim-edukimit dhe komunikimit për parandalimin e IST- ve.  91.4% raportojnë se 

prej IST-ve mund të preken të gjithë njerëzit pa përjashtim.

Një	shumicë	për	t’u	konsideruar,	raportuan	një	profil	risku	të	ulët	për	veten	e	tyre.	

Më tepër se gjysma, 56.8% e adoleshentëve mendojnë se nuk janë në rrezik për t’u 

infektuar prej IST-ve dhe nga ana tjetër, 17.7% nuk ishin të sigurt dhe pohuan se nuk 

e dinë. 

Kjo thekson që individët në përgjithësi e perceptojnë veten si më pak të rrezikuar se 

të tjerët, veçanërisht kur risku është i kontrollueshëm ose i lidhur me sjelljen (Harris 
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et al., 2008). Ky fenomen ka qenë i vëzhguar midis adoleshentëve të cilët, gjatë 

transformimeve nga fëmijëria deri në moshë madhore, besojnë se efektet negative të 

sjelljeve të rrezikshme i ndodhin vetëm të tjerëve (Busen et al., 2006).

Një perceptim personal risku i ulët si më sipër, mund të jetë një nga shkaqet e sjelljeve 

seksuale me risk të raportuara në këtë studim. Nuk vërehet ndryshim statistikisht i 

rëndësishëm i femrave dhe meshkujve lidhur me perceptimin e rrezikut për infektimin 

nga infeksionet seksualisht të transmetueshme. Adoleshentët e grupmoshës 17-19 vjeç 

mendojnë se janë në rrezik për infektimin nga IST krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 

14-16 vjeç. Adoleshentët në qytet  më shumë mendojnë se janë në rrezik për infektimin 

nga IST krahasuar me adoleshentët në fshat. Adoleshentët e rajoneve të mesme dhe 

veriore më shumë mendojnë se janë më pak në rrezik për infektimin nga IST krahasuar 

me adoleshentët e rajonit jugor. Adoleshentët e martuar janë në dijeni të riskut në 

lidhje me mundësinë e tyre të infektimit me IST në krahasim me adoleshentët beqarë. 

Mes adoleshentëve që ndjekin shkolla të ndryshme, me statusin ekonomik apo arsimin 

e prindërve të tyre nuk kemi ndryshime statistikore të rëndësishme që të mund të 

rezultojnë në krahasime, lidhur me perceptimin e rrezikut të IST-ve.

Njohuritë e adoleshentëve mbi simptomat dhe shenjat që manifestojnë femrat dhe 

meshkujt e prekur nga IST-të, janë të ulëta. Vihet re që të rinjtë adoleshentë kanë 

më shumë informacion mbi simptomat që shfaqin femrat e prekura nga një IST sesa 

simptomat që paraqesin meshkujt. Rreth 18% e të adoleshentëve në studim nuk kanë 

fare informacion rreth shenjave të IST-ve tek femrat dhe meshkujt.

Një	pjesë	e	mirë	e	adoleshentëve	(51%)	mendojnë	se	IST-të	mund	të	identifikohen	

nga shenjat, një tregues ky i kuptimit të gabuar mbi kapjen në faza të hershme të një 

IST-je, kur manifestohen shenjat, shumica e IST-ve kanë përparuar dhe ndoshta kanë 

dhënë komplikacione.

Pjesa me e madhe e të rinjve mendojnë se nëse një person është i infektuar me IST 

duhet të shkojë te mjeku për mjekim dhe vetëm 3.8% e të rinjve të anketuar mendojnë 

se duhet të marrin vete ilaçe në farmaci në rast infektimi nga IST të cilat shkojnë në 

favor të mungesës së informacionit mbi IST-të.

Më tepër se gjysma e subjekteve në studim (65.8%) mendojnë se analizat mund të 

bëhen në klinika prívate. Këto të dhëna tregojnë se shërbimet shëndetësore private janë 

më të besueshme dhe preferohen më tepër se sa shërbimet shëndetësore publike. 

Rreth 5% e adoleshentëve  nuk kanë  información  rreth vendit se ku mund të  bëhen 

analizat për IST. Nga të dhënat zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik, nga 96 rastet e 
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diagnostikuara gjatë vitit 2013, 53 prej tyre janë diagnostikuar në stadin HIV/AIDS. 

Kjo diagnozë e vonshme, tregon për shkallën e ulët të testimit vullnetar e lidhur kjo me 

aksesin e ulët për testim dhe nivelin akoma më të ulët të edukimit dhe njohurive për 

rëndësinë e testimit vullnetar.

Afërsisht 93% e të anketuarve mendojnë se mënyra më e mirë për të parandaluar 

një IST është përdorimi i prezervativëve, vetëm një përqindje e ulët (5%) mendojnë se 

mënyra më e mirë për të shmangur IST është moskryerja e marrëdhënieve seksuale, 

pra abstinenca nuk njihet si një nga rrugët kryesore e parandalimit të IST-ve.

Adoleshentët e përfshirë në studim shfaqin mungesë njohurish, informacione të 

gabuara apo keqkuptime lidhur me rrugët e transmetimit të IST-ve. 

Afërsisht gjysma e subjekteve nuk kanë njohuri ose mendojnë se kur ke vetëm një 

partner/e nuk infektohesh nga IST. 81.1% e tyre mendojnë se nëse ke IST mund ta 

kuptosh nga shenjat, 70% e subjekteve nuk e dinë ose mendojnë se mund të dallohet 

nëse partneri/ja ka një IST.

28.% mendojnë në mënyrë të gabuar se mund të infektohesh me HIV nëse përdor të 

njëjtat enë me një të infektuar, 15% nuk e dinë ose mendojnë se HIV nuk transmetohet 

nga nëna tek fëmija, 14.8% nuk e dinë dhe 21.4% mendojnë se një person i infektuar 

me HIV dallohet nga pamja e jashtme ndërsa 10.0% e tyre, mendojnë se është e 

rrezikshme të qëndrosh në të njëjtën bankë me një të infektuar me HIV/AIDS dhe 

27.2% e adoleshentëve  mendojnë  se pilulat kontraceptive të  mbrojnë nga IST. 

Edhe pse shumica e adoleshentëve (92 %) kanë një qëndrim pozitiv dhe mendojnë 

se është shumë e rëndësishme të mësohet rreth shëndetit riprodhues dhe seksual, 

gjysma	e	subjekteve	ndihen	në	vështirësi	kur	flasin	për	të.	Subjektet	vajza,	të	moshës	

14-16 vjeç, me banim në qytet, të rajonit të Shqipërisë së Mesme, beqare, me status 

ekonomik të lartë, me prindër të arsimuar mendojnë se është shumë më e rëndësishme 

të mësohet rreth shëndetit riprodhues dhe seksual sesa meshkujt, subjektet e moshës 

17-19 vjeç, me banim në fshat, të rajonit verior dhe jugor dhe me prindër me arsim të 

ulët. 

99%	e	subjekteve,	pothuajse	të	gjithë	në	studim	identifikojnë	shkollën	si	ambienti	

ku duhet mësuar rreth shëndetit seksual dhe riprodhues dhe mbajnë qëndrim pozitiv 

lidhur me faktin nëse duhet zhvilluar edukimi në shkollë mbi IST-të.

Edhe pse një përqindje e vogël, adoleshentësh që kanë marrë pjesë në studim 

mendojnë	se	edukimi	seksual	duhet	të	fillojë	që	në	fillore,	2.6%	mendojnë	se	duhet	të	

fillojë	në	klasën	e	tretë,	5.6%	mendojnë	në	klasën	e	katërt,	22.4%	mendojnë	se	edukimi	



157

seksual duhet të mësohet që në klasë të pestë, 17.7% mendojnë në klasë të gjashtë, 

24.3%	e	adoleshentëve	mendojnë	se	edukimi	seksual	duhet	të	fillojë	në	klasën	e	shtatë,	

159 ose 11.8% e subjekteve,  mendojnë në klasë të tetë, 5.6% në klasë të nëntë dhe 4.9 

%	mendojnë	se	duhet	të	fillojë	në	gjimnaz.

Siç është raportuar edhe në studime të ndryshme në të cilën adoleshentët janë 

pyetur në lidhje me burimet e tyre mbi informacionet e infeksioneve seksualisht të 

transmetueshme (Mellanby, 1992, Persson et al., 1992, Clark et al., 2002, Editorial 

team-Eurosurveillance, 2005, BZgA, 2006a, 2010, Fronteira et al., 2009, Lengen 

et al., 2010) shkolla, respektivisht leksionet e biologjisë ishin burimi më i cituar i 

informacionit në këto studime.

Në një studim tjetër adoleshentët raportuan që edukimi seksual shpesh zhvillohet 

nga mësuesit të cilët vetë nuk ndihen shumë rehat në diskutimin mbi çështjet seksuale. 

Kjo kërkon vëmendje të mëtejshme veçanërisht në shkolla ku edukimi mbi shëndetin 

seksual zhvillohet nga mësuesit dhe jo nga infermieret e shkollave ose profesionistë 

jashtë shkollës (DiCenso et al., 2001).

32.3% e adoleshentëve pohojnë se do të pranonin të kryenin marrëdhënie seksuale 

të pambrojtura, ndërsa 11.0% janë të pavendosur nëse do të kryenin marrëdhënie 

seksuale pa prezervativ, edhe pse shumica prej tyre (88.1%) mendojnë se prezervativi 

të mbron nga IST.

Nuk vërehet ndryshim statistikisht i rëndësishëm ndërmjet femrave dhe meshkujve 

lidhur me kryerjen e marrëdhënieve pa prezervativ. 

Të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç tentojnë 4.8 herë më shumë të kryejnë 

marrëdhënie pa prezervativ krahasuar me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç. Të rinjtë 

në qytet tentojnë më pak të kryejnë marrëdhënie pa prezervativ krahasuar me të rinjtë 

në fshat. Tek subjektet duke u bazuar në rajonet ku ndodhen nuk vërehen ndryshime 

statistikore të rëndësishme.

Vërehet se të rinjtë me të ardhura mesatare dhe të larta tentojnë më shumë të kryejnë 

marrëdhënie seksuale pa prezervativ krahasuar me të rinjtë me të ardhura të ulëta. 

Adoleshentët që kanë nënat me arsim të mesëm dhe të lartë kanë përkatësisht 4.5 

dhe 4.0  herë më shumë prirje të kryejnë marrëdhënie pa prezervativ krahasuar me të 

anketuarit që kanë nëna me arsim të ulët. 

Rreth 74.3% e adoleshentëve mendojnë se do t’i tregonin partnerit të tyre nëse do të 

kishin një IST, ndërsa 15.5% ishin të pavendosur si do të vepronin. Vërehet se të rinjtë 

femra të grupmoshës 17-19 vjeç shprehen se do t’i tregojnë partnerit nëse do të kishin 
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një IST krahasuar me meshkujt dhe të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç. 

Midis të rinjve në qytet dhe atyre në fshat nuk ka ndryshim statistikor të rëndësishëm 

në lidhje me deklaratat e tyre nëse do t’u tregonin apo jo partnerit se do të kishin një IST.

Të rinjtë bashkëjetues, me status ekonomik të lartë dhe me prindër me arsim të lartë 

shprehen se do t’i tregojnë partnerit nëse do të kishin një IST krahasuar me të rinjtë 

beqarë, me status ekonomik të ulët dhe me prindër me arsim 8-vjeçar.   

Vazhdojnë akoma të stigmatizohen dhe të ketë qëndrime negative ndaj individëve 

me Hiv/Aids sepse 11.4% e adoleshentëve mendojnë se njerëzit e infektuar me HIV/

Aids nuk duhet të frekuentojnë të njëjtën shkollë me ta dhe 20.3%  nuk kanë një 

mendim lidhur me këtë rast. 

55 % nuk mendojnë se do të kujdeseshin për një të afërm të infektuar dhe 22.9%  e 

tyre janë të pavendosur nëse do të gjendeshin në një situatë  të  tillë.

Adoleshentët në qytet priren 3.4 herë më shumë të mendojnë se një person i 

infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me të 

rinjtë në fshat.

Të rinjtë me status ekonomik të mesëm priren 1.6 herë më shumë të mendojnë se një 

person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar 

me ata me nivel ekonomik të ulët, ndërsa të rinjtë me status ekonomik të lartë priren 

2.5 herë më shumë të mendojnë se një person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë 

shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me ata me nivel ekonomik të ulët. Të rinjtë që 

kanë nëna me arsim të mesëm dhe të lartë mendojnë se një person i infektuar me HIV 

duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar me ata të rinj që kanë nëna 

me arsim të ulët. 

Të rinjtë që kanë baballarët me arsim të lartë priren më shumë të mendojnë se një 

person i infektuar me HIV duhet të frekuentojë shkollën bashkë me të tjerët krahasuar 

me ata të rinj që kanë baballarët me arsim të ulët.

73% e adoleshentëve pohojnë se do të kujdeseshin për një të afërm me HIV/AIDS 

ndërsa 4.1 % mohojnë se do të kujdeseshin për një të afërm të infektuar. Vërehet ose 

22.9%  e tyre janë të pavendosur nëse do të gjendeshin në një situatë  të  tillë.

805 ose 59.7% e adoleshentëve në studim shprehen se kanë të dashur dhe kanë 

kryer marrëdhënie seksuale  ndërkohë që 543 ose 40.3% nuk kanë kryer marrëdhënie 

seksuale.

Adoleshentët kanë raportuar hyrjen për herë të parë në marrëdhënie seksuale në një 

moshë e cila varion nga 11 në 19 vjeç.
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Mosha	minimale	e	fillimit	të	marrëdhënieve	seksuale	e	raportuar	11	vjeç,	konfirmon	

faktin se të rinjtë shqiptarë po hyjnë në marrëdhënie seksuale në një moshë gjithmonë 

edhe më të re. Një përqindje më e lartë studentësh kanë raportuar hyrjen për herë të 

parë në marrëdhënie seksuale në moshën 16 vjeç (15.1%). 

40.3% e të rinjve pohojnë se nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale, 0.4% nxënës 

referojnë se kanë kryer marrëdhënie për herë të parë në moshën 11 vjeç, 0.9% në 

moshën 12 vjeç, 1.6% në moshën 13 vjeç; 4.2% referojnë se kanë kryer marrëdhënie 

për herë të parë në moshën 14 vjeç, 9.6% në moshën 15 vjeç, 15.1 % në moshën 16 

vjeç, 13.9% referojnë se kanë kryer marrëdhënie në moshën 17 vjeç, 10.3% në moshën 

18 vjeç dhe 4.2 % në moshën 19 vjeç.

40.3% e tyre referojnë që nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale (95% CI 37.7 – 42.9) 

ndërsa 805 ose 59.7% e tyre (95% CI 57.1 – 62.2) referojnë që kanë kryer marrëdhënie 

nga të cilët 492 ose 80.8% e tyre janë meshkuj dhe 313 ose 42.4% janë femra. 

Në krahasimin sipas gjinisë vërehet që marrëdhënie seksuale kanë kryer 80.8% nga 

totali prej 609 meshkuj dhe 313 ose 42.4% nga totali prej 739 femrash me ndryshim 

sinjifikant	ndërmjet	tyre.

Në	 lidhje	me	moshën	vërehet	që	meshkujt	e	kanë	filluar	marrëdhënien	më	herët	

(16.1±1.3	vjeç)	krahasuar	me	femrat	(17.8±1.2	vjeç)	me	ndryshim	sinjifikant	ndërmjet	

tyre. Të dhënat tona janë të ngjashme me studime të tjera të kryera në Shqipëri.

Të dhënat e studimit tregojnë se mosha e kryerjes së marrëdhënieve seksuale është 

spostuar drejt moshës më të re. Mosha mesatare e hyrjes për herë të parë në marrëdhënie 

seksuale te të rinjtë është ulur që nga viti 2002 (ISHP, 2009).

Nga të dhënat vërehet që marrëdhënie seksuale më shpesh kanë kryer meshkujt në 

krahasim me femrat, grupmosha 17-19 vjeç, adoleshentët me banim në fshat, nxënësit 

në rajonin e Shqipërisë së Mesme dhe Jugore të vendit, subjektet me status ekonomik 

të mesëm, adoleshentët e martuar dhe ata që bashkëjetojnë, nxënësit e gjimnazeve 

private dhe shkollave profesionale, nxënësit që kanë nënat dhe baballarët me arsim të 

mesëm dhe të lartë (p<0.01).

257 ose 19.1%  e adoleshentëve pohojnë se kanë pasur 1 partner, 18% referojnë 

së kanë pasur 2 partnerë, 12.8% shprehen se kanë pasur tre partnerë, 2.7%  pohojnë 

se kanë pasur katër partnerë dhe 7.2%  shprehen se kanë pasur më shumë se katër 

partnerë.

Bazuar në studimet e fundit, duket se mosha e hyrjes për herë të parë në marrëdhënie 

seksuale është ajo 15-19 vjeç, edhe pse një përqindje e vogël e të rinjve, kanë kryer 
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marrëdhënie para moshës 15 vjeç (MSH, 2007). Në një studim të kryer nga UNFPA 

me 400 nxënës të shkollave të mesme në vitin 2006, nxori se mosha mesatare e 

eksperiencës së parë seksuale për vajza ishte 16 vjeç, ndërsa një studim tjetër i kryer nga 

ISHP në vitin 2009 me një kampionim përfaqësues prej 2172 nxënësish të shkollave 

të mesme, gjeti se 29% e të anketuarve kishin kryer marrëdhënie seksuale për herë të 

parë,	me	një	mesatare	moshe	15.2	vjeç.	Studimi	i		kryer	në	2009-2010	“The	Health	

Behaviour	in	School-Aged	Children”	tregoi	se	14%	e	nxënësve	të	moshës	13-15	vjeç	

ishin të përfshirë në marrëdhënie seksuale. Këto të dhëna shfaqen në përputhje me 

gjetjet nga anketa ADHS në vitin 2008-2009, e cila ka rezultuar që më shumë se një e 

treta e femrave të moshës 15-49 vjeç (36%) e tyre kishin marrëdhënien e tyre të parë  

seksuale midis moshës 15-19 vjeç  dhe vetëm një  përqindje e vogël (1%) raportuan 

se e kishin para kësaj moshe. Femrat në zonat rurale kanë kryer marrëdhënien e parë 

seksuale më herët se femrat në zonën urbane (ISHP, 2009).

Ashtu si dhe femrat, më pak se 1 përqind e meshkujve raportuan që e kishin kryer 

marrëdhënien e parë seksuale përpara moshës 15 vjeç, ndërkohë që më shumë se një 

e katërta (27 përqind) e kishte kryer marrëdhënien e parë seksuale deri në moshën 20 

vjeç. Në tërësi, mosha mediane në kohën e marrëdhënies së parë seksuale te meshkujt 

(22.3 vjeç) është më e lartë se sa ajo te femrat (20.9 vjeç). Moshat mediane në kohën 

e marrëdhënies së parë seksuale për femrat dhe meshkujt janë të ngjashme me ato të 

raportuara. Mosha mediane në kohën e marrëdhënies së parë seksuale mes femrave 

ishte 21.1 vjeç në vitin 2002, krahasuar me 20.9 vjeç në vitet 2008-09, për meshkujt, 

mosha mediane në kohën e marrëdhënies së parë seksuale ishte 21.5 vjeç në vitin 

2002, krahasuar me 22.3 vjeç në vitet 2008-09 (ADHS, 2009).

Të rinjtë adoleshentë të grupmoshës 17-19 vjeç kanë më shumë partnerë krahasuar 

me të rinjtë e grupmoshës 14-16,  të rinjtë në fshat shprehen se kanë më pak partnerë 

se ata në qytet. Po të shikojmë tabelën e mësipërme të rinjtë që kanë 1-4 partnerë 

përqindjen më të lartë e ka rajoni jugor 64.9% , më pas Shqipëria e Mesme 56.4% 

dhe në fund rajoni verior 35.4%. Subjektet me status ekonomik të lartë (63.9%) kanë 

më shumë partnerë 1-4, sesa ata me status ekonomik të ulët  (24.2%). Subjektet e 

gjimnazeve private (88.3%) kanë më shumë (1-4) partnerë krahasuar me të rinjtë e 

gjimnazeve publike (52.3%), shkollave të mesme profesionale (61.2%) dhe shkollave 

9-vjeçare (15.4%). Të rinjtë që kanë prindër me arsim të mesëm dhe të lartë kanë më 

shumë (1-4) partnerë krahasuar me ata të rinj që kanë prindër me arsim të ulët 

Subjektet në studim tregojnë se adoleshentët janë angazhuar në sjellje seksuale me 
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risk si, marrëdhënie seksuale me shumë partnerë apo me partner rastësor, marrëdhënie 

seksuale nën përdorimin e alkoolit dhe drogës.

22.8% e adoleshentëve pohojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale nën efektin e 

alkoolit, 7.7% deklarojnë me raste dhe 2.0% pohojnë se u ka ndodhur një herë.

0.7% e adoleshentëve pohojnë se kanë kryer marrëdhënie seksuale nën efektin e 

drogës, 1.5% deklarojnë me raste dhe 4.4% pohojnë se u ka ndodhur njëherë të kryejnë 

marrëdhënie nën efektin e drogave.

Të rinjtë në qytet tentojnë 3.3 herë më shumë të kryejnë marrëdhënie nën efektin e 

alkoolit krahasuar me të rinjtë në fshat me ndryshim. 

Meshkujt, të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç, të martuar dhe bashkëjetues, me banim 

në qytet me status ekonomik të lartë, por me prindër me arsim të ulët raportojnë një 

nivel më të lartë përfshirje në sjellje me risk se sa femrat, beqare, me banim në fshat, 

me status ekonomik të ulët dhe me prindër me arsim të lartë.

Prevalenca e përdorimit të kondomit është relativisht e ulët, 23.8 % e pjesëmarrësve 

referojnë se nuk përdorin prezervativ dhe  17.4% referojnë se përdorin prezervativë 

sipas rastit. 47.7% e adoleshentëve nuk përdorin prezervativ se kanë vetëm një 

partnere, 30.3% mendojnë se ul kënaqësinë seksuale, 5.0% pohojnë se nuk kanë pasur 

për momentin, 2.4% pohojnë se nuk i ka shkuar mendja dhe rreth 2% pohojnë se 

prezervativi kushton ose partneri kundërshton.

33.4% pohojnë se kanë përdorur prezervativ për të shmangur një shtatzani të 

mundshme dhe vetëm (8.9%) për të parandaluar një IST, ( 9.1%) nuk i besojnë partneres 

dhe një përqindje e ulët e adoleshentëve pohojnë se kanë përdorur prezervativ sepse 

partneri ka insistuar apo thjesht për kuriozitet.

23.0%	e	rasteve	referojnë	se	nuk	flasin	për	përdorimin	e	prezervativit	me	partnerin	

e	tyre.	Vërehet	se	femrat	dhe	të	rinjtë	në	qytet	flasin	më	shumë	me	partnerët	e	tyre	për	

përdorimin e prezervativëve krahasuar me meshkujt dhe të rinjtë në fshat.

Të rinjtë e rajonit verior të Shqipërisë, me status ekonomik të ulët dhe me prindër me 

arsim	të	ulët	nuk	flasin	me	partnerët	e	tyre	për	përdorimin	e	prezervativëve	krahasuar	

me të rinjtë e rajonit jugor, me status ekonomik të lartë dhe me prindër me arsim të 

lartë.

Adoleshentët e përfshirë në studim nuk janë të ndërgjegjësuar për rëndësinë e 

kryerjes së ekzaminimeve rutinë, megjithëse janë të përfshirë në  kryerjen e sjelljeve 

seksuale me risk

66.6% nuk kanë kryer ndonjëherë analizë rutinë për IST-të përfshi HIV/AIDS. 
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Vërehet se femrat, të rinjtë e grupmoshës 17-19 vjeç, beqarë, me banim në qytet, 

në rajonin jugor, të gjimnazeve private, me status ekonomik të lartë, me prindër me 

arsim të lartë kryejnë më shpesh analiza rutinë për kontrollin ndaj IST-ve krahasuar 

me meshkujt, me të rinjtë e grupmoshës 14-16 vjeç, me banim në fshat, të rajoneve 

të mesme dhe veriore të Shqipërisë, të martuar dhe bashkëjetues, të shkollave 

nëntëvjeçare, status ekonomik të ulët dhe me prindër me arsim 8 vjeçar. 

95% e rasteve e kanë kryer analizën se i ka rekomanduar mjeku ose se kanë pasur 

shqetësime, vetëm 4.4% kanë kryer analizën thjesht për kontroll.

84.9% e subjekteve shprehen se nuk kanë kryer analizë pasi nuk kanë pasur 

probleme, 27.5% e pasi nuk kanë risk për IST, 3.5% e kanë turp, 1.3% mendojnë se 

kushtojnë dhe 8.6% e rasteve nuk kanë kryer analiza pasi nuk e dinë ku bëhen.

Për të ndryshuar situatën aktuale janë bërë mjaft ndërhyrje lidhur me shëndetin 

seksual e riprodhues dhe në drejtim të Informim-Edukim-Komunikimit. Shpesh këto 

ndërhyrje kanë qenë të pamjaftueshme, të pakoordinuara, ka pasur mbivendosje të 

tyre në disa zona dhe mungesë të këtyre ndërhyrjeve në zona të tjera. Gjithsesi numri i 

testimeve vullnetare të kryera në qendrat e këshillimit dhe testimit vullnetar në Tiranë 

dhe në të gjitha prefekturat e vendit është 2137 testime vullnetare, shifër kjo që ka 

pësuar një rritje në krahasim me vitin e kaluar, ku shifra e testimeve vullnetare ishte 

1677. Fuqizimi i këtyre qendrave duhet të jetë një proces në vazhdimësi ndaj duhet të 

kryhet	rifreskimi	dhe	përditësimi	i	njohurive	të	stafit	të	QKTV	në	mënyre	periodike	

(ISHP, 2013).
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KAPITULLI VI

6.1 PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

6.1.1 Përfundime

Te dy hipotezat e shtruara mund të themi se plotësohen në menyre të përgjithshme. 

Ajo që vihet re, është se të rinjtë e moshës 14-19 vjeç në shkolla në Shqipëri kane 

nivel te ulët të njohurive,  një përqindje e lartë e adoleshentëve nuk kanë informacion 

në	lidhje	me	planifikimin	familjar,	ata	shprehen	se	një	vajzë	nuk	mbetet	shtatzënë	me	

marrëdhënien e parë ose nuk e dinë nëse ngelet ose jo. Një pjesë e adoleshentëve kanë 

një informacion të gabuar ose nuk kanë informacion fare lidhur me ditët në të cilat 

femrat kanë më shumë shanse për të mbetur shtatzënë. 

Një	shumicë	për	t’u	konsideruar,	raportuan	një	profil	risku	të	ulët	për	veten	e	tyre.	

Më tepër se gjysma e adoleshentëve mendojnë se nuk janë në rrezik për t’u infektuar 

prej IST-ve. Njohuritë e adoleshentëve mbi simptomat dhe shenjat që manifestojnë 

femrat dhe meshkujt e prekur nga IST-të, janë të ulëta. Një pjesë e mirë e adoleshentëve 

mendojnë	 se	 IST-të	mund	 të	 identifikohen	nga	 shenjat,	një	 tregues	ky	 i	kuptimit	 të	

gabuar mbi kapjen në faza të hershme të një IST-je, kur manifestohen shenjat, shumica 

e IST-ve kanë përparuar dhe ndoshta kanë dhënë komplikacione. 

Pjesa me e madhe e të rinjve mendojnë se nëse një person është i infektuar me IST 

duhet të shkojë te mjeku për mjekim dhe një numër i konsiderueshëm i të rinjve të 

anketuar mendojnë se duhet të marrin vete ilaçe në farmaci në rast infektimi nga IST të 

cilat shkojnë në favor të mungesës së informacionit mbi IST-të. Adoleshentët e përfshirë 

në studim shfaqin mungesë njohurish, informacione të gabuara apo keqkuptime lidhur 

me rrugët e transmetimit të IST-ve. Afërsisht gjysma e subjekteve nuk kanë njohuri ose 

mendojnë se kur ke vetëm një partner/e nuk infektohesh nga IST.                      

Adoleshentët pohojnë se do të pranonin të kryenin marrëdhënie seksuale të 

pambrojtura, edhe pse shumica prej tyre mendojnë se prezervativi të mbron nga IST.

Të rinjtë e moshës 14-19 vjeç në shkolla në Shqipëri kane qëndrime jo pozitive dhe 

sjellje të rrezikshme ndaj shëndetit riprodhues dhe seksual duke rritur vulnerabilitetin 

dhe ekspozimin ndaj rrezikut të kësaj moshe. 

Adoleshentët vazhdojnë akoma të stigmatizojnë dhe të ketë qëndrime negative ndaj 

individëve me Hiv/Aids sepse shumica e tyre  mendon se njerëzit e infektuar me HIV/
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Aids nuk duhet të frekuentojnë të njëjtën shkollë me ta dhe se nuk do të kujdeseshin 

për një të afërm të infektuar me HIV. 

Edhe pse shumica e adoleshentëve kanë një qëndrim pozitiv dhe mendojnë se është 

shumë e rëndësishme të mësohet rreth shëndetit riprodhues dhe seksual, gjysma e 

subjekteve	ndihen	në	vështirësi	kur	flasin	për	të.	

Subjektet në studim tregojnë se adoleshentët janë angazhuar në sjellje seksuale me 

risk si, marrëdhënie seksuale me shumë partnerë apo me partner rastësor, marrëdhënie 

seksuale nën përdorimin e alkoolit dhe drogës. 

Sjelljet e rrezikshme seksuale nën përdorimin e alkolit dhe drogës te të rinjtë 

adoleshentë  nxisin vulnerabilitetin e kësaj grupmoshe ndaj shëndetit riprodhues dhe 

seksual

Një pjesë e konsiderueshme e adoleshentëve pohojnë se kanë kryer marrëdhënie 

seksuale nën efektin e alkoolit dhe nën efektin e drogave.

Adoleshentët e përfshirë në studim nuk janë të ndërgjegjësuar për rëndësinë e 

kryerjes së ekzaminimeve rutinë, megjithëse janë të përfshirë në  kryerjen e sjelljeve 

seksuale	me	risk.	Në	shkollë	është	folur	shumë	pak	për	çështjet	e	planifikimit	familjar	

krahasuar me informacionin për IST përfshirë HIV/AIDS dhe seksualitetin, shumica 

e subjekteve mendojnë se informacioni mbi shëndetin riprodhues dhe seksual është i 

pamjaftueshëm. 

Evidentohet	 nivel	 i	 ulët	 informacioni	 dhe	 qëndrime	 negative	 për	 planifikimin	

familjar përfshirë përdorimi i pilulës dhe kontracepsionin e urgjencës.

Njohuritë lidhur me shëndetin riprodhues janë të pamjaftueshme dhe shpeshherë jo 

të sakta. Shkak kryesor janë orët e pamjaftueshme mësimore që zhvillohen në shkollë 

rreth këtyre temave, ose moszhvillimi i temave të caktuara si rezultat i mungesës së 

njohurive të nevojshme nga mësuesit e lëndës.

Një pjesë e konsiderueshme e të rinjve kanë informacione të gabuara për 

kontracepsionin, ata mendojnë se pilulat të mbrojnë nga IST.

Diskutimet në familje lidhur me çështje të shëndetin riprodhues dhe seksual janë 

shumë sipërfaqësore ose mungojnë fare.

Mungesa e aksesit ndaj një informacioni të saktë dhe mungesa e një edukimi 

seksual të përshtatshëm i bën të rinjtë vulnerabël ndaj IST dhe HIV/AIDS.

Ndërkohë që të rinjtë mendojnë që burimi më i mirë i marrjes së informacionit është 

interneti, televizioni, radio dhe librat.

Bashkëmoshatarët	 identifikohen	 si	 burimi	 kryesor	 i	 informacionit	 për	 të	 rinjtë	
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ndërkohë që prindërit dhe familja nuk raportohen si burim informacioni kryesor.

Niveli i ulët i njohurive ndaj shëndetit riprodhues dhe seksual te të rinjtë e moshës 

14-19 vjeç ka rritur rrezikun e mospërdorimit të metodave kontraceptive dhe riskun ndaj 

infeksioneve seksualisht të transmetueshme. Prevalenca e përdorimit të kondomit është 

relativisht e ulët. Studimi evidentoi nivel të ulët ndërgjegjësimi dhe të njohurive bazë  në 

drejtim të shfaqjes së shenjave klinike të IST dhe mënyrave të diagnostikimit të hershëm. 

Dallohet një diskordancë midis nivelit të kënaqshëm të njohurive dhe ndërgjegjësimit 

në drejtim të HIV/AIDS me nivelin e ulët të njohurive dhe ndërgjegjësimit për IST e 

tjera	specifike,	si	p.sh.	për	klamidian,	gonorren,	herpesin	kur	ndërkohë	të	dhënat	qoftë	

kombëtare	 apo	ndërkombëtare	flasin	për	 një	 rritje	 të	 hasjes	 së	 këtyre	 infeksioneve.	

Gjithashtu ky fakt është i rëndësishëm edhe për sa i përket ndërlidhjes së ngushtë të 

këtyre IST me HIV/AIDS.

Abstinenca nuk njihet si një nga rrugët kryesore të parandalimit të IST-ve. Ata 

mendojnë	se	edukimi	seksual	duhet	të	fillojë	që	në	fillore.	

Të rinjtë kanë një nivel të ulët testimi për IST dhe HIV-in

Të rinjtë kanë informacione të pamjaftueshme dhe të gabuara lidhur me disa rrugë 

të transmetimit të HIV/AIDS siç janë rruga vertikale apo manifestimet e sëmundjes.

Në bazë të hipotezës së dytë e cila vërtëtohet themi se niveli i njohurive, qëndrimeve 

dhe sjelljeve të adoleshentëve për shëndetin riprodhues dhe seksual ndryshon në varësi 

të	faktorëve	demografikë	si	mosha,	gjinia,	arsimimi	dhe	statusi	socioekonomik.

Femrat kanë marrë më shumë informacion për shëndetin riprodhues dhe seksual 

krahasuar me meshkuj.

Shumica e adoleshentëve shprehen se ndjehen shumë në vështirësi kur diskutojnë 

për	 çështje	 të	 shëndetin	 riprodhues	 dhe	 seksual.	Ata	 	 nuk	 flasim	me	 prindërit	 për	

çështjet e shëndetit riprodhues dhe seksual.

Femrat janë ato që shprehen se nuk ndjehen rehat kur diskutojnë për çështje të 

shëndetin riprodhues dhe seksual. 

Vërehet	se	te	subjektet	që	kanë	prindër	me	arsim	të	lartë	flasin	më	shumë,	krahasuar	

me të anketuarit që kanë prindër me arsim të ulët. 

Bie poshte hipoteza ku nuk ka dallime gjinore në njohuritë, qëndrimet dhe praktikat 

ndaj IST dhe HIV/AIDS sepse vihet re një nivel njohurie më i lartë tek femrat mbi rrugët 

e transmetimit të IST-ve dhe  qendrime me pozitive për përdorimin e prezervativit.

Meshkujt më shpesh se femrat angazhohen në sjellje të rrezikshme seksuale-nën 

përdorimin e alkoolit dhe drogës.
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Të rinjtë që jetojnë në zonat urbane kanë më shumë njohuri, qëndrime më të 

favorshme pozitive dhe praktikë më të shpeshtë të metodave kontraceptive se sa të 

rinjtë në zonat rurale.

Të rinjtë nuk kanë informacion se ku të drejtohen për të bërë analizat e IST-ve 

përfshirë HIV/AIDS. Veçanërisht të rinjtë që jetojnë në zona rurale.

Ata		nuk	i	identifikojnë	qendrat	e	planifikimit	familjar	si	vende	ku	mund	të	gjenden	

prezervativët por në shumicën e rasteve ata i drejtohen farmacive.

Adoleshentët në qytet rezultojnë të kenë më shumë njohuri në lidhje me vendin e 

marrjes se metodave kontraceptive në krahasim me të rinjtë në fshat. 

Ata	 raportojnë	 një	 profil	 risku	 të	 ulët	 për	 veten	 e	 tyre.	 Më	 tepër	 se	 gjysma	 e	

adoleshentëve mendojnë se nuk janë në rrezik për t’u infektuar prej IST-ve.

Të dhënat e studimit tregojnë se mosha e kryerjes së marrëdhënieve seksuale është 

spostuar drejt moshës më të re.

Afërsisht 60% e adoleshentëve  në studim kanë kryer marrëdhënie seksuale.  

Mosha	minimale	e	fillimit	të	marrëdhënieve	seksuale	e	raportuar	11	vjeç,	konfirmon	

faktin se të rinjtë shqiptarë po hyjnë në marrëdhënie seksuale në një moshë gjithmonë 

dhe më të re. Përqindja më e lartë e adoleshentëve kanë raportuar hyrjen për herë të 

parë në  marrëdhënie seksuale në moshën 16 vjeç.

Meshkujt	e	kanë	filluar	marrëdhënien	më	herët	16.1±1.3	vjeç	krahasuar	me	femrat	

17.8±1.2 vjeç

Të rinjtë që jetojnë në zonat rurale janë seksualisht më aktivë sesa ata që banojnë 

në zona urbane.

Sipas studimit ekzistojnë paragjykime dhe mite lidhur me përdorimin e prezervativit.

Njohuritë që kanë të rinjtë mbi prezervativin janë më të kënaqshme sesa praktikat 

lidhur me përdorimin e tij. Prevalenca e përdorimit të kondomit është relativisht e ulët.

Adoleshentët  pohojnë se do të pranonin të kryenin marrëdhënie seksuale të pambrojtura

Të rinjtë në qytet tentojnë me pak të kryejnë marrëdhënie pa prezervativ krahasuar 

me të rinjtë në fshat.

Të rinjtë me status më të lartë social-ekonomik kanë njohuri, qëndrime dhe sjellje 

më pozitive rreth shëndetit riprodhues sesa të rinjtë me status të ulët social-ekonomik.

Adoleshentët me vendbanim në zonat urbane/qytet, me prindër me nivel arsimor 

të lartë dhe me gjendje ekonomike të mirë, demonstruan njohuri më të mira se sa 

bashkëmoshatarët e tyre me banim në zonat rurale/fshat dhe me gjendje ekonomike të 

dobët.



167

6.2 REKOMANDIME

Bazuar në gjetjet e studimit doktoral janë formuluar rekomandimet e mëposhtme:

•	 Zbatimi i strategjive kombëtare të edukimit bashkëmoshatar si ndërhyrje mjaft 

efektive për përmirësimin e shëndetit riprodhues të të rinjve në të gjitha qytetet 

sepse edukimi bashkëmoshatar synon në promovimin e sjelljeve të shëndetshme, 

si dhe shtyrjen e debutimit seksual midis adoleshentëve, reduktimin e partnerëve, 

komunikimin efektiv midis partnerëve, rritjen e përdorimit të prezervativëve dhe 

metodave kontraceptive si dhe rritjen e kërkesës për kujdes shëndetësor

•	 Promovimi  te të rinjtë i shtyrjes së marrëdhënieve seksuale në një moshë sa më 

të rritur dhe forcimi i marrëdhënieve të qëndrueshme me një partner.

•	 Fuqizimi i qendrave rinore për ti kthyer ato në qendra që ofrojnë një mjedis 

të sigurt, mbështetës dhe miqësor ku të rinjtë të kenë akses ndaj këshillimit, 

kontraceptivëve, shërbimeve klinike informuese, parandaluese dhe trajtuese.

•	 Realizimi i  fushatave ndërgjegjësuese në shkolla me qëllim rritjen e informacionit 

te të rinjtë për SHRS dhe qendrave ekzistuese për këshillim dhe trajtim të 

shëndetit riprodhues dhe seksual

•	 Aksesi i adoleshentëve ndaj një informacioni gjithëpërfshirës të shëndetit 

riprodhues	 dhe	 shërbimeve	 të	 cilat	 janë	 të	 evidentueshme,	 konfidenicale,	

të përshtatshme në aspektin zhvillimor dhe kulturor, sepse programet 

gjithëpërfshirëse të edukimit seksual në shkolla dhe komunitete reduktojnë 

frekuencën e kontakteve seksuale, zvogëlojnë numrin e  partnerëve seksualë 

dhe rrisin përdorimin e kondomit dhe formave të tjera të kontracepsionit duke 

reduktuar pasojat negative shëndetësore (shtatzanitë e padëshirueshme etj.).

•	 Të ndërtohen strategji për ndërhyrje të bazuara në evidencë për ndryshimin e 

praktikave dhe qëndrimeve në lidhje me përdorimin e prezervativit dhe rritjen e 

aksesit ndaj tij midis të rinjve.

•	 Trajnimi	 i	 personelit	 shëndetësor	 për	 shëndetin	 riprodhues	 dhe	 planifikimin	

familjar të të rinjve duke u bazuar në metodat e ndryshimit të sjelljes.

•	 Të realizohen studime dhe të ndërtohen programe për rritjen e aksesit të të rinjve 

ndaj shërbimeve që ofrohen për to.

•	 Hartimi i materialeve mbi shëndetin riprodhues dhe seksual nga profesionistë të 
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fushës,	standardizimi	dhe	unifikimi	i	materialeve	të	ndryshme	informuese	për	të	

evituar keqkuptimet e ndryshme të lidhura me to.

•	 Përdorimi i strategjive të ndryshimit të sjelljes në fushatat mediatike për shëndetin 

seksual dhe riprodhues të të rinjve. 

•	 Trajnimi i punonjësve social në shkolla që të fokusohen tek aspektet 

emocionale,	intelektuale,	fizike	dhe	sociale	të	shëndetit	seksual	dhe	riprodhues	

të adoleshentëve.

•	 Trajnimi i profesionistëve që ofrojnë informacion rreth shëndetit riprodhues dhe 

seksual që të përdorin ndërhyrje edukative të shëndetit seksual dhe riprodhues të 

cilat janë të bazuara në evidenca dhe janë efektive me qëllim që të rinjtë të mund 

të informohen drejtë, saktë dhe në mënyrë të vazhdueshme. 

•	 Ndërgjegjësimi i komunitetit për edukimin e fëmijëve që në moshë të vogël mbi 

shëndetin riprodhues dhe seksual.

•	 Trajnimi i personelit të kujdesit shëndetësor mbi njohuritë edhe shprehitë për të 

ofruar shërbime të kujdesit shëndetësor seksual dhe riprodhues për adoleshentët 

në shkolla.  

•	 Trajnimi i psikologëve dhe punonjësve social që të diskutojnë në mënyrë 

konfidenciale	 me	 adoleshentin	 dhe	 familjen	 e	 tij	 për	 edukimin	 e	 tyre	 rreth	

nevojës që ata kanë për të zhvilluar autonominë dhe për të marrë më shumë 

përgjegjshmëri rreth shëndetit riprodhues dhe seksual. Një mjet për lehtësimin 

e shkollave mund të jetë futja e punonjësit social në shkollë siç është edhe rasti 

i disa shteteve të tjera europiane si Suedia edhe Britania. Punonjësi social në 

shkolla luan një rol të rëndësishëm në sigurimin e ekspertizës për ofrimin e 

shërbimeve sociale në shkolla, promovimin e edukimit dhe gjithashtu të shërbejë 

si mediator ndërmjet personelit të shkollës, familjes, komunitetit dhe siguruesve 

të kujdesit shëndetësor. Ai/ajo mund të shërbejë si një pikë kontakti për shërbimet 

e shëndetit riprodhues për nxënësit e shkollave të cilët mund të kenë probleme 

në aksesimin e institucioneve për arsye të ndryshme. Punonjësi social duhet të 

jetë i trajnuar për të ofruar këshilla sensitive gjinore dhe kulturore të fëmijëve në 

shkolla të backgroundeve të ndryshme. Avantazhi, në raport me nxënësit është 

që ata janë në gjendje të shkojnë tek punonjësi social i shkollës kur ata kanë 

nevojë dhe të diskutojnë çështjet që ata mund të mos ndihen komfort në klasë.

•	 Trajnimi	 i	mësuesve	 për	 shëndetin	 riprodhues	 dhe	 planifikimin	 familjar	 të	 të	

rinjve duke u bazuar në metodat e ndryshimit të sjelljes.
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•	 Përfshirja e edukimit seksual në shkolla në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar, 

për të siguruar edukimin në vazhdimësi të të rinjve mbi shëndetin seksual .

•	 Rishikimi i kurrikulave dhe përmbajtjes së tyre duke përfshirë në proces të gjithë 

aktorët	e	interesuar	(politikëbërës,	zbatues,	ekspertët	dhe	përfituesit).

•	 Fushata ndërgjegjësimi në media për çështjet e shëndetit riprodhues dhe seksual 

dhe rritja e ndërgjegjësimit të prindërve për rëndësinë e edukimit mbi shëndetin 

riprodhues dhe të edukatës seksuale.

•	 Qendrat	e	planifikimit	familjar	duhet	 të	orientojnë	punën	e	 tyre	 informuese	si	

dhe të rrisin aksesin drejt shërbimeve miqësore ndaj të rinjve, veçanërisht ndaj 

adoleshentëve.

•	 Ofrimi	i	shërbimeve	duhet	të	jetë	konfidencial.	Adoleshentët	janë	më	të	prirur	

për	 të	 kërkuar	 shërbime	 shëndetësore	 kur	 konfidencialiteti	 është	 siguruar.	 Pa	

konfidencialitetin,	 adoleshentët	 mund	 të	 heqin	 dorë	 nga	 kujdesi	 shëndetësor	

veçanërisht ato të rinj të cilët janë më të riskuar.

•	 Ndërtimi i strategjive, politikave dhe ndërhyrjeve për metodat kontraceptive, 

përfshin: përmirësimin e kurrikulës shkollore, trajnimin e stafeve mjekësore, 

bërjen e fushatave mediatike dhe rritjen e aksesit për kontracepsionin e 

emergjencës.

•	 Ndërtimi i strategjive për të parandaluar të gjitha IST duke përfshirë edukimin 

individual dhe atë bashkëmoshatar, këshillimin, menaxhimin e rastit, aktivitetet 

pas-shkolle dhe krijimin e një sistemi mbështetës për adoleshentët.

•	 Adresimi i të gjithë problematikave të shëndetit riprodhues dhe jo vetëm ai i Hiv/

Aids duhet të përfshihen në strategjitë dhe programet e ndryshme të informimit, 

edukimit dhe komunikimit për adoleshentët.

•	 Informimi duhet t’i ofrohet të rinjve të moshave të caktuara që kanë nevojë, si 

dhe atyre me kultura të ndryshme.

•	 Të realizohen studime të mëtejshme cilësore për eksplorimin më në thellësi të 

disa gjetjeve të caktuara të këtij studimi.
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ANEKSE

ANEKS 1 PYETËSORI

PYETESOR PER VLERESIMIN E NJOHURIVE, QENDRIMEVE E SJELLJEVE 

TEK TE  RINJTE SHQIPTARE 14-19 VJEÇ LIDHUR ME SHENDETIN 

RIPRODHUES DHE SEKSUAL

Përshëndetje! Unë quhem Anisa Subashi, jam duke bërë një studim për përcaktimin e 

nivelit të njohurive, qëndrimeve dhe sjelljeve tek të rinjte shqiptarë të moshës 14-19 

vjeç lidhur me shëndetin riprodhues dhe seksual.

Pjesëmarrja juaj ne këtë studim është shumë e rëndësishme, sepse informacioni 

i grumbulluar do të ndihmojë  për të vlerësuar situatën aktuale lidhur me shëndetin 

seksual e riprodhues si dhe për të ndihmuar politik bëresit dhe profesionistët e shëndetit 

të	ndërtojnë	programe	sa	më	specifike	për	të	rinjtë,	si	dhe	për	të	përmirësuar	programet	

egzistuese. 

Çdo	informacion	që	do	të	merret	prej	jush,	do	të	ruhet	në	mënyrë	konfidenciale	dhe	

emri juaj nuk do të  përmëndet asnjëhere. 

Lexojini pyetjet me kujdes dhe përgjigjuni me sinqeritet vetëm në bazë të asaj që 

dini, ose që bëni. Plotësimi i këtij pyetësori është vullnetar. Në se nuk ndiheni rehat të 

plotësoni ndonjë pyetje thjesht lijeni bosh.

Ky nuk është një test. Nuk ka përgjigje të drejta apo të gabuara. Në se mendoni se 

asnjëra nga përgjigjet nuk është ajo që doni, zgjidhni atë që është më e afërt.

Pyetësori	kërkon	rreth	20	minuta	për	t’u	plotesuar.	Nëse	jeni	dakort	mund	të	fillojmë
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KARAKTERISTIKA TË PËRGJITHSHME DEMOGRAFIKE 

DHE SOCIOEKONOMIKE

1. Vendbanimi

 1. Qytet    2. Fshat

2.  Gjinia

 1. mashkull  2. femër

3. Mosha

 1. 14 vjeç 2. 15 vjeç

 3. 16 vjeç 4. 17 vjeç

 5. 18 vjeç 6. 19 vjeç

4. Në cilin nivel shkollor jeni?

 1. nëntë vjeçare 2. gjimnaz publik

 3. gjimnaz privat  4. shkolle e mesme profesionale 

5. Në cilin grup të të ardhurave mesatare mujore bruto përfshihet familja 

juaj? (që vijnë nga pagat, pensionet, bursa, qeratë, të ardhura nga pronat dhe 

përfitimet nga papunësia etj.)

 1. nën 10,000 lekë  2. 10,000 – 20,000 lekë

 3. 20,000 - 40,000 lekë+ 4. 40,000 – 60,000 lekë

 5. 60,000 – 90,000 lekë 6. mbi 90,000 lekë

6.  Statusi Martesor

 1. beqar   2. fejuar

 3. bashkëjetoj  4. i/e martuar

7. Cili është arsimimi i nënës tuaj?

 1. ka mbaruar tetëvjeçaren ose më pak

 2. ka bërë disa vite në shkollë të mesme

 3. ka mbaruar shkollën e mesme

 4. ka bërë disa vite në universitet

 5. ka mbaruar universitetin

 6. nuk e di
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8. Cili është arsimimi i babait tuaj?

 1. ka mbaruar tetëvjeçaren ose më pak

 2. ka bërë disa vite në shkollë të mesme

 3. ka mbaruar shkollën e mesme

 4. ka bërë disa vite në universitet

 5. ka mbaruar universitetin

 6. nuk e di

NJOHURI MBI SHËNDETIN RIPRODHUES DHE SEKSUAL 

9. Çfarë do të thotë shëndet seksual dhe riprodhues për ju? 

 1. Jeta e shëndetshme seksuale.

 2. Shëndetin dhe higjenen  organeve riprodhuese

 3. Mbrojtja nga infeksionet seksualisht të transmetueshme.

 4. Rregullimi i pjellorisë.

 5 .Metodat kontraceptive.

	 6.	Të	tjera	(specifiko).............................................

10. Keni marrë ndonjëherë  informacion mbi shëndetin seksual dhe 

riprodhues?

 1. Po  2. Jo

11. A ju kane folur ne shkolle per:

 1.Seksualitetin      a.Po b. Jo c. Nuk e di

 2.Infeksionet Seksualisht te Transmetueshme a.Po     b.Jo c. Nuk e di

 3.HIV/AIDS                  a. Po  b.Jo c. Nuk e di

	 4.Planifikimin	Familjar/Kontracepsionin	 	 a.	Po				b.	Jo	 c.	Nuk	e	di

12. Mendoni se informacioni i marrë në shkolla ka qënë i  mjaftueshëm?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk e di

13. Nëse JO, përse nuk ka qënë i mjaftueshëm?

 1. Pak ore mësimi

 2. Nuk zhvillohej fare

 3. Mësuesit jo të përgatitur

 4. Tjetër______________
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14. Ju lutem specifikoni burimet e informacionit të shëndetit riprodhues dhe 

seksual në të dyja kolonat.

Shëndetit riprodhues & seksual 
Vëndi apo personi prej 
të cilit informacioni është 
marrë

Vëndi apo personi prej të 
cilit preferohet të merret 
informacion

Shkolla 
Nëna 
Babai 
Motra 
Vëllai
Partner 
Pjestarë te tjerë të familjes 
Bashkemoshatarë 
Psikologë ose  punonjës social 
Mësues 
Revista 
Libra
Television ose radio
Internet 
Të tjera ______________

15. A flisni për shëndetin riprodhues dhe seksual me nënën tuaj?

 1. Po  2. Jo 

16. A Flisni për shëndetin riprodhues dhe seksual me babain tuaj?

 1. Po  2. Jo 

17.  A keni njohuri për metodat kontraceptive të renditura më poshtë:

Metodat       Njohuritë rreth metodave
a.Po b.Jo

1.Kokrra/ pilula 
2.Prezervativ
3.Prezervativ femrash
4.Kontraceptivi i urgjences
5.Menyre kalendarike/ ritmike
6.Tërheqje
7.Sterelizimi femëror
8.Sterelizimi mashkullor
9.Implantet
10.Injeksione
11.IUD
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18. A mundet që një vajzë të ngelet shtatëzanë me marëdhënien e parë seksuale? 

 1. Po  2. Jo  3. Nuk e di 

19. Nga një periudhë menstruale tek tjetra, a janë disa ditë në të cilat femra ka 

me shumë mundësi të mbetet shtatzanë po të këtë marëdhënie seksuale?

 1. Po  2. Jo   3. Nuk e di 

20. Cila prej zgjedhjeve më poshtë tregon periudhën  me mundësi më të lartë 

për nje femër të jetë shtatzënë?

1.	Para	fillimit	të	periodave	 	 	 2.	Gjatë	periodave

3. Menjëherë pasi kanë mbaruar periodat  4. Në mes të dy periodova

5. Tjetër _________________   6. Nuk e di 

21. Dini ndonjë vend ku mund të gjenden metodat kontraceptive?

 1. Po  2. Jo 

22. Ju lutem specifikoni vende për të marrë metodat kontraceptive? 

 1. Qëndra shëndetsore  2. Spitale/Maternitete

 3. Farmaci   4. Supermarkete 

	 5.	Miqtë	 	 	 6.	Të	tjera	(specifiko).............................................

23. A keni njohuri për Infeksionet seksualisht të  transmetueshme të renditura 

më poshtë:

IST       Njohuritë rreth IST-ve
1. Kandida/Myku a.Po b.Jo
2. Trikomona
3. Klamidia
4. Gonorrea
5. Sifilizi
6. Lythat/verruket
7. Hepatiti B
8. Hepatiti C
9. HIV/AIDS
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24. Si mund të infektohet një person prej Infeksioneve Seksualisht të 

Transmetueshme?

 1. Gjatë marrëdhënieve seksuale pa prezervativ

 2. Nga kontakti i ngushtë lëkurë me lëkurë gjatë marrëdhënieve seksuale

 3. Nga transfuzioni i gjakut të infektuar

 4. Nga përdorimi i shiringave dhe mjeteve të tjera të infektuara  

 5. Nga nëna shtatzënë e infektuar tek fëmija

	 6.	Tjetër,	specifiko..…….……………........................................................

 7. Nuk e di

25. Kush mund të preket prej Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme?

 1. Gratë 2. Burrat

 3. Fëmijët 4. Të gjithë pa përjashtim

 5. Nuk e di

26. Mendoni se jeni në rrezik për tu infektuar nga infeksionet seksualisht të 

transmetueshme?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk e di

27. Përmendni disa nga shenjat e Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme 

tek meshkujt:

 1. Rrjedhje/sekrecione të shtuara gjenitale

 2. Rrjedhje me aromë të keqe dhe jo të pastra

 3. Dhimbje, djegie gjatë urinimit

 4. Dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale

 5. Skuqje, puçra, ulçera/plagë, lytha, verruke, gunga në zonën gjenitale

 6. Kruarje rreth organit dhe zonës genitale

	 7.	Tjetër,	specifiko........................................................................................

 8. Nuk di

28. Përmendni disa nga shenjat e Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme 

te femrat:

 1. Dhimbje në fund të barkut

 2. Rrjedhje/sekrecione të shtuara gjenitale
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 3. Rrjedhje me aromë të keqe dhe jo të pastra

 4. Dhimbje, djegie gjatë urinimit

 5. Dhimbje gjatë marrëdhënies seksuale

 6. Skuqje, puçra, ulçera/plagë, lytha, verruke, gunga në zonën gjenitale

 7. Kruarje në zonën genitale

	 8.	Tjetër,	specifiko........................................................................................

 9. Nuk di

29. Si mund një person të kuptojë që është infektuar me një Infeksion 

Seksualisht të Transmetueshëm?

 1. Nga shënjat    2. Nga vizita tek mjeku

 3. Të bëjë analizat   4. Tjetër.................

 5. Nuk e di

30. Çfarë duhet të bëjë një person nëse është infektuar me një Infeksion 

Seksualisht të Transmetueshëm?

 1. Asgjë, shenjat kalojnë vetë  2. Të marrë ilaçe në farmaci

 3. Të shkojë tek mjeku  4. Tjetër. .................……………

 5. Nuk e di

31. Përmendni disa nga vendet ku kryhen analizat për Infeksionet Seksualisht 

të Transmetueshme?

 1. Spital/Maternitet   2. Laboratore mjekësore publike

	 3.	Klinika	private	 	 	 4.	Tjetër,	specifiko………...................

 5. Nuk di

32. Si mund të mbrohet një person nga një Infeksion Seksualisht i 

Transmetueshëm?

 1. Të mos bëjë seks

 2. Të përdor prezervativ

 3. Të mos shkëmbejë mjetet personale si shiringa, brisqe, etj

 4. Të shmang seksin me persona të infektuar

 5. Ti kërkoj partnerit/partneres seksuale të testohet

	 6.	Tjetër,	specifiko…………………

 7. Nuk e di
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33. A është e vërtetë se:

 1. Kur ke vetëm një partner/e nuk mund të infektohesh prej IST-ve?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 2. Nëse ke një IST-të mund ta kuptosh nga shenjat?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 3. Nëse partneri/ja ka një IST-të mund ta dallosh?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 4. Disa IST-të janë të pakurueshme e mbeten për gjithë jetën në organizëm?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 5. Nëse ke një IST duhet të mjekohet njëkohësisht dhe partneri seksual?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 6. Nëse përdor të njëjtat enë me një të infektuar me HIV, mund tëinfektohesh?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 7. Një grua shtatzënë e infektuar me HIV mund tja transmetojë bebit të saj?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 8. Një person i infektuar me HIV mund të dallohet nga pamja e jashtme?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 9. Të qëndrosh në bankë me një të infektuar me HIV/AIDS është e rrezikshme?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

 10. Pilulat kontraceptive të mbrojnë nga IST-të?

   1 .PO  2. JO  3.  Nuk e di

QËNDRIME

34. Sipas jush sa e rëndësishme është të mësohet mbi Shëndetin Seksual e 

Riprodhues?

 1. Shumë e rëndësishme 2. E rëndësishme

 3. Neutrale   4. E parëndesishme

 5. Aspak e rëndesishme

35. Ndiheni në siklet kur diskutoni për çështjet e Shëndetit seksual e 

riprodhues?

 1. Shume në siklet   2. Në siklet

 3. Neutrale   4. Jo në siklet 

 5. Aspak në siklet
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36. Ju lutem specifikoni shkallën e marrëveshjes tuaj për deklaratat poshtë 

 1. Shume Dakort  2. Dakort

 3. Neutrale asnjeanese  4. Jo  dakort

 5. Aspak dakort

 1. Pilulat jane të dëmshme për vajzat _______________

 2. Prezervativët nuk janë të mirë për të rinjtë ___________

 3. Prezervativet ulin kënaqesinë seksuale ________________

 4. Është normale për vajzat të kryejnë marëdhënie 

  para martese_________

 5. Është normale për djemtë të kryejnë marëdhënie 

  para martese________

 6. Kontracepsioni i urgjencës nuk është i sigurt 

  për adoleshentët ______

 7. Përdorimi i shpeshtë i Kontracepsionit të Urgjencës 

  mund të shkaktojë probleme shëndetësore _____

 8.  Përdorimi i kontraceptivëve dëmton shëndetin _______

 9.  Virgjëria është e rëndësishme për mua para martese.________

	 10.	Adoleshentët	duhet	të	flasin	vetëm	me	prindërit	në	lidhje	

  me dimensionin e  shëndetit të seksual.________

 11. Duke folur me prindërit në lidhje me seksualitetin mund të dëmtohen 

       marrëdhëniet ndërmjet prindërve dhe fëmijëve. _________

37. Sipas jush, duhet mësuar në shkollë rreth Infeksioneve Seksualisht 

tëTransmetueshme?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk di

38. Sipas jush në çfarë klase duhet të fillojë edukimi seksual?

 1. ………   2. Nuk e di

39. A do ta pranonit seksin pa prezervativ?

 1. Po   2. Jo  3. Nuk di

40. Besoni se prezervativi të mbron nga Infeksionet Seksualisht të 

Transmetueshme?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk di
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41. Nëse do të kishit një IST, a do ti tregonit partnerit tuaj seksual?

 1. Po  2. Jo   3. Nuk di

42. Mendoni se njerëzit me AIDS duhet të frekuentojnë shkollën bashkë me 

të tjerët?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk di

43. Nëse një i afërmi juaj është i infektuar me HIV/AIDS do të kujdeseshit 

për të?

 1. Po  2. Jo  3. Nuk di

SJELLJE

44. Në çfarë moshe keni patur marrëdhënien e parë seksuale     

 1. ___vjeç

 2. Nuk kam kryer marrdhënie seksuale(shko tek pyetje 53)

45. Sa partner seksual keni patur? ____________

46. A keni kryer ndonjëherë marrëdhënie seksuale nën përdorimin e alkolit?

 1. Po  2. Jo

 3. Me raste 4. Vetëm njëherë

47. A keni kryer ndonjëherë marrëdhënie seksuale nën përdorimin e drogës?

 1. Po  2. JO 

 3. Me raste 4. Vetëm njëherë

48. A përdorni/përdor i dashuri juaj prezervativ? 

 1.  Po (shko tek pyetja 52)  2.  Jo  3. sipas rastit

49. Nese JO, cila ishte arsyeja qe nuk perdoret prezervativ?

 1. Ul kënaqesinë  2. Kam vetëm një partner/e

 3. Kushton   4. Partneri/a kundërshton
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 5. Nuk di ku të gjej  6. Nuk di ta perdor

 7. Nuk kishim për momentin 8. S’ me ka shkuar mëndja

 9. Tjetër_______ 

50. Nëse PO, cila ishte arsyeja kryesore që ju e përdorët prezervativin?  

 1. Për të parandaluar shtatzaninë 2. Për të parandaluar një IST

 3. Nuk i besoj partneres/it  4. Partneri/ja insistoi

 5. Për kuriozitet   6. Tjetër__________

51. Flisni për përdorimin e prezervativit me partnerin/ren tuaj? 

 1. Po  2. Jo  3. Ndonjehere

52. A keni bërë ndonjëherë analizë rutine (thjesht për kontroll) për IST-të 

përfshi HIV/AIDS?

 1. PO  2. JO (shko tek pyetje 55)

53. Kur ka qenë hera e fundit që ju keni bërë një analizë rutine për IST-të 

përfshi HIV/AIDS?

 1. Këtë vit 2. Para 1-2 vjetësh 3. Ka shumë kohë/Nuk e mbaj mend

54. Cila ishte arsyeja që keni bërë një analizë për IST-të?

 1. Ma rekomandoi mjeku 2. Kisha shqetësime

	 3.	Thjesht	për	kontroll		 4.	Tjetër,	specifiko................................................

55. Cila është arsyeja që nuk keni bërë një analizë për IST-të?

 1. Nuk kam patur probleme

 2. Nuk kam pse ta bëj/Nuk jam në rrezik për IST

 3. Më vjen turp/kam frikë se çfarë do të mendojnë të tjerët për mua

 4. Kushtojnë

 5. Nuk e di ku bëhen

 6. Tjetër.............................................................................................................

Faleminderit!


