



В световен план е изчислено, че
около 60% от всички бременности
са непланирани. Непланираната
бременност може да бъде истински кошмар за теб. Затова както ти,
така и твоят партньор, трябва да
познавате добре разнообразните
съвременни методи за предпазване от бременност (контрацепция).
В противен случай много често
жените прибягват до аборт по желание. Става дума за операция,
която може и да няма последствия
за здравето на жената, но когато
не се направи професионално,
може да доведе дори до смърт. А
в много случаи може да причини
безплодие.

Контрацепцията е понятие,

с което се изразяват различните
начини за предпазване от нежелана бременност – таблетки, спирали, диафрагми, кондоми и много други. Всички контрацептиви с
изключение на презерватива се използват от партньорката. Поради
това много хора смятат, че контрацепцията е проблем изключително на жените. Напълно погрешно!

Отговорността е и на двамата
партньори независимо от метода,
който се използва.

Раждането на дете е отговорност,
за която и двамата родители трябва да са подготвени и да са избрали подходящия момент. В днешни
дни е несериозно да се смята, че
може да забременееш случайно и



без да искаш. Съвременната медицина предлага изключително удобни, евтини и безопасни методи за
предпазване от бременност и всяка
умна жена може да си избере някой
от тях и да се предпазва от нежелано забременяване в продължение
на години. Това е въпрос на съвсем
малко усилие, което да спести на
теб и на партньора ти много тревоги. Няма нищо по-тъжно от това

да родиш бебе, което не желаеш. Докато не се почувстваш под-

готвена да ставаш майка и все още
не си готова да носиш отговорността за още един човешки живот –
винаги използвай контрацептиви!



Мъжки презерватив
1 (кондом)

Мъжкият презерватив (кондом) е
бариерно контрацептивно средство. Той е изработен от естествена латексова гума. Поставя се вър-



ху възбудения член и прилепва
плътно по него. Кондомът като
резервоар (това е значението на
думата на латински език) събира
спермата и по този начин спира
сперматозоидите да проникнат
във влагалището.

Полезни „тактически“ съвети:



1.	Преди внимателно поставяне
на презерватива се увери, че
кожичката, покриваща главата
на пениса, е издърпана.
2.	Не поставяй презерватива
преди настъпване на ерекция.
3.	Не чакай последния момент!
Изтичането на сперма е възможно още преди изпразването.
4.	При поставяне не дърпай
презерватива. Той не трябва
да се опъва, а да се развива.

Никое друго контрацептивно средство не гарантира
едновременно предпазването
от ЗАБРЕМЕНЯВАНЕ и от
ЗАРАЗЯВАНЕ С ПОЛОВОПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ И
ХИВ/ СПИН!

!!!

Затова запомни, че този
метод на предпазване е
най-добрият възможен,
освен когато става въпрос
за постоянни и наистина
моногамни (верни един
на друг) двойки.



Ако имаш постоянен партньор,
но и двамата не сте готови да станете родители, помисли за следните варианти:

Женски презерватив
2 (фемидом)

Женският презерватив (фемидом)
доста наподобява мъжкия по вид.
Изработен е от същата гума. Поставя се във вагината преди полов
акт. Има висока ефективност.
Използване на женски презерватив
(фемидом)
1

2
външен
пръстен

вътрешен
пръстен

3

4

Освен
с пръсти,
женският
презерватив
(фемидом)
може да се
постави
и със
специален
апликатор,
включен
в някои
опаковки.

5

6

7

8

9

10

ормонални
3 Хтаблетки

Хормоналните таблетки се наричат още противозачатъчни таблетки или анти-бебе хапчета.
Хормоналните таблетки спират
овулацията. Освен това те удебеляват слузестата обвивка на шийката
на матката и така затрудняват проникването на сперматозоидите.
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Може ли всяка
жена да приема
такива таблетки?
Не! Те се предписват
след задължителна консултация с лекар специалист. Таблетките не се препоръчват при следните случаи:

сърдечни заболявания;

нестабилно
кръвно налягане;
мигрена;

ако
пушиш повече
от 10 цигари дневно
(особено при жени
над 35 години).
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Преимущества
на хормоналните таблетки

Обикновено
менструацията става по-къса,
не толкова обилна
и болезнена.

Могат
да облекчат
предменструалния
синдром

Почистват
кожата
от акне.

Много
висока ефективност, ако разбира се
ги приемаш правилно.
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Странични ефекти
Наистина такива понякога може
да се появят – например тежест
в гърдите или главоболие.

Диафрагми и цервикал4 ни
шапчици

Диафрагмите и цервикалните
шапчици са бариерен контрацептивен метод. Те се поставят във влагалището и покриват цервикса –
шийката на матката.
Диафрагмата е мек купол, изработен от тънка гума. Долният му ръб е задебелен и гъвкав.
Шапчиците
са
по-малки по раз-
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мер. Диафрагмите и шапчиците
имат различна форма и размер
– според размера на шийката на
матката. Изборът на подходящия размер се подпомага от акушер-гинеколог или акушерка.

Начин на действие
Те пречат на сперматозоидите
да достигнат до яйцeклетката,
като покриват маточната шийка.
Ефективността им е по-слаба от
Използване на диафрагма
1
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2

3

4

тази на хормоналните методи и
силно зависи от правилната им
употреба.

5 Спирала

Спиралата представлява малък
предмет, изработен от пластмаса и мед, с две тънки и меки
корди накрая. Освен мед, други метали, които се изпозват,
са платината и среброто. Найсъвременните спирали съдър-
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спирала

жат и хормони – за
допълнителна сигурност. Спиралата предпазва от нежелана бременност
в продължение на 3
или 5 години – това
винаги е указано на
опаковката. Разбира се тя може да бъде извадена
и по-рано, ако решиш да имаш
дете.

Начин на действие
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Спиралата спира сперматозоидите по пътя им към яйцеклетката.
Освен това, чрез нейното действие
яйцеклетките се придвижват побавно по фалопиевите тръби, а оплодената яйцеклетка се загнездва

по-трудно в маточната стена. Този
ефект се дължи на действието на
металните йони, които се съдържат
в спираловидната нишка.

конец

е контрацептивен метод с
много висока ефективност.
Поставя се единствено от
специалист –
акушер-гинеколог. Обикновено това
става в края
на менструацията
или в първия чист
ден след нея.

спирала

!!! Поставянето на спирала
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Хормонален
6 пластир

Нарича се още кожна лепенка или
трансдермален хормонален контрацептив.

Начин на
действие
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Механизъм – като
при хормоналните
таблетки. Веднъж
седмично пластирът се залепва на
чиста суха кожа –
върху хълбока, корема, горната част
на ръката (само не
върху гърдите). Залепва се в първия

ден на менструацията. Опаковката съдържа три лепенки – за три
последователни седмици. Следва
една седмица почивка.

7 Спермициди

Спермицидите са химически вещества, които се поставят във влагалището преди половия акт. Те
могат да бъдат във вид на кремове,
пяна, гелове, глобули или гъби.

19

Начин на действие
Имат спермицидно действие (убиват сперматозоидите). Имат
и
бариерно
действие (пречат
на сперматозоидите да
навлязат в матката). Трябва да бъдат поставени във влагалището 15
минути преди сексуалния контакт с
помощта на апликатор (ще го наме-
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Използване
на СПЕРМИЦИДИ

риш в самата опаковка) или с пръст.
Тъй като са ефективни в продължение на 1 час, при всеки нов сексуален контакт трябва да се поставя
нова доза от избрания спермицид.
Това, означава, че например при 2
полови акта в рамките на един час
трябва да поставите 2 дози – преди
първия и преди втория акт.

Ефективността на спермицидите е по-ниска от тази
на другите контрацептивни методи. Затова те се
препоръчват като допълнителен метод заедно
с други бариерни средства
(кондоми, диафрагми).
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аблетки за спешна
8 Тконтрацепция

Препоръчват се да се използват
само в редки случаи, а не за продължително предпазване от забременяване.

Начин на действие
Хормоните в тези таблетки потискат
вгнездяването на оплодената яйцеклетка и увеличават плътността на
слузната шапка на маточната шийка.
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Те могат да се приемат
до 72 часа след необезопасен сексуален контакт по определена
схема. Подходящо средство са за
допълнителна защита при скъсване на презерватива, например.

Внимание!!!
Ефективността им
намалява с изминаването
на тези часове.
Обикновено месечно
могат да се приемат
2 таблетки и не повече
от 4, като се има предвид,
че това трябва да са
изключения, а не
постоянен метод на
предпазване всеки месец.
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Тестове за
9 бременност

Ако след осъществяване на сексуален контакт без използване на контрацептивен метод или при провал
и неправилно използване на някой
от контрацептивните методи е налице закъснение на менструалното
кървене, най-добре е да си направиш тест за бременност. Има ги в
аптечната мрежа. Необходимо е
малко количество (няколко капки)
урина – сутрешна на гладно.
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Ако смяташ да прекъснеш бременността, добре е да направиш теста,
колкото се може по-скоро. Но найдобре е да не стигаш до
нежелана бременност изобщо! За-

щото каквото и да решиш, това ще
се отрази на плановете ти – за училище, за живота – или просто дълбоко ще те травмира. Много по-добре е да се действа предварително,
преди да е станало късно.
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Мит: Ако пропусна една
1 таблетка,
рискът от забременяване се увеличава.
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Факт: Риск от забременяване
все още не съществува, ако се сетиш и
вземеш таблетка не по-късно от 12 часа
след обичайното време на приема, а
след това продължиш по нормалната
схема. Ако измине цяло денонощие,
продължи със следващата таблетка

и до идването на менсртуацията използвай допълнителен контрацептивен метод (презерватив). Препоръчително е да приемаш таблетките си по
едно и също време всеки ден. По този
начин се намалява рискът от внезапно кръвотечение.

Мит:От противоза2 чатъчните
таблетки
се напълнява.

Факт: Повечето жени не напълняват, докато вземат таблетки. Но ако
това се случва на теб, по-вероятно е
да задържаш вода. Въпреки всичко,
някои жени забелязват, че таблетките
увеличават апетита им, което ги кара
да ядат много и да пълнеят. Ако таблетките, които взимаш, увеличават
апетита ти, смени ги с други.
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Колкото по-стегнат
3 еМит:
презервативът на моя
партньор, толкова
по-защитена съм аз.

Факт: Презерватив, който е
твърде стегнат, е по-вероятно да се
спука по време на полов акт. Важно
е също да има определено свободно
пространство на върха на презерватива, за да може безопасно да поеме
еякулацията, без да се обтяга.

Тялото ми се нуждае
4 Мит:
от почивка от всички видове противозачатъчни средства поне веднъж годишно.
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Факт: Независимо от вида на
използваното средство, организмът
ти не се нуждае от прекъсване на кон-

трацепцията. Ако се налага временно
прекъсване на даден метод (например хормоналните таблетки), лесно
можеш да го замениш с друг.

Мит: Използването на
5 противозачатъчни
сред-

ства може да означава, че
когато реша да забременея,
ще имам затруднения.

Факт: Таблетките не водят до
безплодие, не са причина за нередовен
цикъл и не биха попречили да забременееш в бъдещ период. Също така не е
необходимо да чакаш някакво подходящо и безопасно за забременяване време,
след като си прекратила употребата им.
Причината, поради която някои лекари препоръчват да не се приемат противозачатъчни 3 месеца преди зачева-
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не е, че толкова време би могло да е
необходимо за регулиране на цикъла.
По принцип не е вредно да се опита
по-рано.

Не е безопасно да се
6 Мит:
употребяват противозачатъчни таблетки за изместване на цикъла.

30

Факт: Абсолютно безопасно е
и лекарите от десетилетия ги използват по този начин. Всъщност, тъй като
липсва овулация, докато приемаш таблетки, няма и необходимост от „изчистване“ на матката с менструация. На
практика, кървенето, което получаваш,
докато взимаш таблетки, не е менструален цикъл изобщо, а реакция на тялото срещу намаляване на хормоналното
ниво, което се предизвиква от приема-

нето на седемте „плацебо“ таблетки от
блистера в края на всеки месец.

Мит:Всички противозача7 тъчни
таблетки са еднакви, само дозата
е различна.

Факт: Всички противозачатъчни
таблетки използват същия вид естроген,
но може да се различават във формулата на прогестерона. Ако имаш проблеми след приемането на някои таблетки, като например внезапно кървене,
засилено чувство на глад или намалено
желание за секс, смяна на марката таблетки или формулата на прием често е
решението на проблема.
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Издава се с подкрепата на Фондация ЛАЛЕ

