
	  

	  

 
 

 
Si Te Parandalojme Infektimin 

 
 
Marredheniet seksuale me partner te rastit te ekspozojne ndaj rrezikut te semundjeve. Disa 
rregulla te thjeshta per te parandaluar ose limituar infektimin dhe perhapjen e ketyre semundjeve 
jane: 
 
• Limito ose, me mire, evito kontaktin midis: 

- Duarve dhe organeve gjenitale te pambrojtur me kondom  
- Duarve dhe anusit 
- Anusit dhe organeve gjenitale te pambrojtur me kondom 
- Organeve gjenitale te pambrojtur me kondom 

• Per shume semundje, masturbimi i partnerit ka te njejtin rrezik me nje marredhenie seksuale 
(orale, anale, vagjinale): Te perdoret gjithmone kondom nga fillimi deri ne fund te masturbimit 

• Te perdoret gjithmone kondom nga fillimi deri ne fund te nje marredhenieje seksuale (orale, 
anale, vagjinale) 

• Gjate ose pas nje marredhenieje seksuale: mos prek gojen, syte, hunden, anusin, organet 
gjenitale me duar nese me perpara nuk i ke lare duart edhe me solucion disinfektant (sapun, 
gjel, peceta) 

• Mbaj nje higjene intime korrekte␣pas çdo marredhenieje seksuale (orale, anale, vagjinale) 
duke perdorur edhe solucion disinfektant (sapun, peceta) 

• Mbaj nje higjene orale korrekte dhe ndjek çdo dite udhezimet e Auto-analizes se gojes  
• Mbroj gjithmone objektet dhe “lodrat” per perdorim seksual me kondom 
• Te lahen dhe higjenizohen objektet dhe “lodrat” per perdorim seksual pas çdo perdorimi 
• Zevendeso spesh (me mire pas çdo marredhenieje seksuale) çerqafet dhe kopertat 
• Zevendeso spesh peshqiret dhe brendshmet(mbathjet) 
• Te lahen me temperature te larte dhe te hekurosen: çerqafet, kopertat, peshqiret dhe te 

brendshmet(mbathjet) 
• Mos shkembe me persona te tjere mbathjet, peshqiret dhe pecetat 
 
 
Nese ke kryer marredhenie seksuale (orale, anale, vagjinale) te pambrojtura ose ke dyshimin se je 
infektuar nga nje semundje, drejtohu tek nje mjek per tu vizituar dhe per te bere analizat e duhura. 
 
 
Bej shpesh dhe periodikisht vizita dhe teste mjekesore per te monitotuar gjendjen shendetsore! 
 


