
Nastolatki, seks i antykoncepcja
Wiele nastolatek interesuje si´ seksem, lecz nie zna podstawowych faktów. Telewizja, kino, ilu-
strowane magazyny i witryny internetowe przedstawiajà seks jako coÊ zabawnego,
ekscytujàcego, b´dàcego kwintesencjà doros∏oÊci, lecz rzadko kiedy wspominajà o konsekwen-
cjach seksu: niechcianych cià˝ach i chorobach przenoszonych drogà p∏ciowà (CPDP). W USA co
roku 1 milion nastolatek zachodzi w cià˝´ - zazwyczaj niechcianà. Oko∏o 3 milionów amery-
kaƒskich nastolatek zara˝a si´ CPDP. Prawid∏owa antykoncepcja i stosowanie prezerwatyw
skutecznie zmniejsza ryzyko powa˝nych konsekwencji seksu osób nastoletnich.

Najskuteczniejszym sposobem unikni´cia cià˝y lub zara˝enia CPDP jest powstrzymywanie si´
od seksu (abstynencja). JeÊli decydujesz si´ na seks, Ty i Twój partner powinniÊcie stosowaç
skutecznà antykoncepcj´ i ochron´ przed CPDP, stosujàc prezerwatywy z lateksu (stosunko-
wo rzadko spotykane prezerwatywy wyrabiane z jelit zwierz´cych nie chronià przed CPDP).

WWyybbóórr ww∏∏aaÊÊcciiwweejj mmeettooddyy aannttyykkoonncceeppccjjii

Wi´kszoÊç aktywnych seksualnie nastola-
tek stosuje doustne Êrodki antykoncepcyj-
ne (pigu∏ki) lub prezerwatywy (zob. wy-
kres obok). Nast´pnà w kolejnoÊci meto-
dà stosowanà przez amerykaƒskie nasto-
latki jest antykoncepcja w zastrzykach.
Stosowanie niektórych metod antykon-
cepcji daje dodatkowe korzyÊci, istotne
z punktu widzenia nastoletnich dziew-
czàt, takie jak: przeciwdzia∏anie obja-
wom hiperandrogenizacji, ∏agodzenie
objawów syndromu przedmiesiàczkowe-
go i leczenie niektórych zaburzeƒ cyklu.

Niezale˝nie od metody antykoncepcji
stosowanej przez osob´ nastoletnià, po-
winna byç ona stosowana w∏aÊciwie i kon-
sekwentnie – przy ka˝dym stosunku. Je˝eli
nastolatka u˝ywa metod hormonalnych,
nie nale˝y zapominaç o prezerwatywie
aby zmniejszyç ryzyko zara˝enia CPDP.

MMeettooddyy nnaajjcczz´́ÊÊcciieejj ssttoossoowwaannee pprrzzeezz oossoobbyy nnaassttoolleettnniiee

•• PPiigguu∏∏kkaa aannttyykkoonncceeppccyyjjnnaa:: doustne Êrodki antykoncepcyjne sà bardzo skutecznà metodà zapo-
biegania cià˝y pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania sposobu u˝ycia podanego
w ulotce. Stosowanie pigu∏ek daje dodatkowe korzyÊci zdrowotne. Nasilenie nieprzyjemnych
objawów syndromu napi´cia przedmiesiàczkowego ulega znacznemu os∏abieniu lub ust´pujà
one ca∏kowicie. Zmniejsza si´ bolesnoÊç towarzyszàca miesiàczce, krwawienia sà mniej obfite,
bardziej regularne i trwajà krócej. Ponadto u wielu nastolatek stosujàcych antykoncepcj´ hor-
monalnà ust´pujà zaburzenia hormonalne b´dàce przyczynà k∏opotów z cerà (tràdzik, ∏ojotok,
przet∏uszczanie si´ skóry i w∏osów). Wi´kszoÊç kobiet nie ma problemów z tyciem podczas
za˝ywania pigu∏ek. Ich stosowanie wymaga regularnych wizyt u ginekologa, który po przepro-
wadzeniu starannego wywiadu i ewentualnych badaƒ mo˝e przepisaç odpowiedni preparat.

•• PPrreezzeerrwwaattyywwyy mm´́sskkiiee:: kondomy sà mniej skutecznym Êrodkiem antykoncepcji od wielu
innych metod. Jednak tylko lateksowe prezerwatywy m´skie istotnie zmniejszajà ryzyko za-
ra˝enia wszystkimi CPDP. Stosowane w∏aÊciwie i przy ka˝dym stosunku p∏ciowym sà najsku-
teczniejszà z dost´pnych metod zmniejszenia ryzyka zara˝enia (choç nie stuprocentowà!).

Niniejsza broszura dla pacjentki nie jest chroniona prawem autorskim. Mo˝na jà kopiowaç i rozprowadzaç 
bez ˝adnych ograniczeƒ w formie wydruku lub pliku - TThhee CCoonnttrraacceeppttiioonn RReeppoorrtt -- PPaattiieenntt UUppddaattee

* - implanty antykoncepcyjne nie sà dost´pne w Polsce
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Je˝eli Twój partner seksualny odmawia stosowania m´skich prezerwatyw lateksowych, mo˝esz
stosowaç prezerwatyw´ ˝eƒskà (Femidom – w Polsce niedost´pna) albo odmówiç kontaktów
seksualnych. M´skie prezerwatywy lateksowe dost´pne sà bez recepty w kioskach z gazetami,
sklepach spo˝ywczych i supermarketach. Prezerwatywy ˝eƒskie trzeba przywieêç z zagranicy,
gdzie sà dost´pne bez recepty w drogeriach i niektórych sklepach. Aby stosowaç prezerwaty-
w´ nie jest konieczna wizyta u lekarza, a jedynie dok∏adne zapoznanie si´ ze sposobem u˝ycia.

•• AAnnttyykkoonncceeppccjjaa ww zzaassttrrzzyykkaacchh:: jest bardzo skuteczna i dost´pna równie˝ w Polsce. G∏ówny-
mi dzia∏aniami niepo˝àdanymi 3-miesi´cznego zastrzyku sà zaburzenia miesiàczkowania
(nieregularne cykle, krwawienia mi´dzymiesiàczkowe lub bardzo obfite) i tycie. Po pewnym
czasie miesiàczki mogà zaniknàç ca∏kowicie. Natomiast zastrzyk dzia∏ajàcy przez 1 miesiàc
wykazuje dzia∏ania podobne do pigu∏ek antykoncepcyjnych: miesiàczki sà regularniejsze
i mniej nasilone. Korzystanie z tej metody antykoncepcji wymaga wizyty w gabinecie gine-
kologicznym raz na 1 – 3 miesiàce w celu wstrzykni´cia kolejnej dawki preparatu, w zale˝no-
Êci od rodzaju stosowanego zastrzyku.

•• MMeettooddyy bbaarriieerroowwee:: prócz prezerwatyw stosuje si´ równie˝ inne „zapory“, uniemo˝liwiajà-
ce zap∏odnienie: kapturki, diafragmy i spermicydy. Metody barierowe wymagajà dok∏adnego
zapoznania si´ i stosowania ich zgodnie ze sposobem u˝ycia podczas KA˚DEGO stosunku.
Statystycznie rzecz bioràc sà to metody doÊç zawodne i w ponad 20% stosunków efektem
ich stosowania jest cià˝a. Stosowanie diafragm i kapturków wymaga dopasowania odpo-
wiedniego rozmiaru przez ginekologa i sà one wydawane na recept´. Zaletà tych metod jest
brak powa˝niejszych dzia∏aƒ niepo˝àdanych za wyjàtkiem rzadkich przypadków uczulenia
na lateks lub Êrodki plemnikobójcze (spermicydy).

•• AAnnttyykkoonncceeppccjjaa ppoo ssttoossuunnkkuu:: ta metoda, zwana równie˝ doraênà, sporadycznà lub awaryj-
nà jest wskazana, jeÊli kobieta zapomni o za˝yciu „zwyk∏ej” pigu∏ki, zawiedzie stosowana
metoda (np. p´knie prezerwatywa) lub je˝eli dojdzie do wymuszenia po˝ycia si∏à (gwa∏t).
Choç antykoncepcja po stosunku bywa nazywana „pigu∏kà porannà, mo˝e byç zastosowana
nie tylko tu˝ po stosunku, lecz do 72 godzin po (choç im pr´dzej si´ jà zastosuje, tym meto-
da jest skuteczniejsza). Najcz´Êciej wyst´pujàcymi dzia∏aniami niepo˝àdanymi sà nudnoÊci
i wymioty. Skontaktuj si´ najszybciej jak to jest mo˝liwe z lekarzem, jeÊli nie chcesz zajÊç
w cià˝´ po stosunku odbytym bez zabezpieczenia.

•• NNoowwee mmeettooddyy:: ostatnio w USA dopuszczono stosowanie dwóch nowych metod: pierÊcienia
dopochwowego i przezskórnego plastra. PierÊcieƒ zak∏ada si´ do pochwy na 3 tygodnie, po
czym usuwa go. Dochodzi do krwawienia z odstawienia. Po tygodniowej przerwie zak∏ada
si´ nowy pierÊcieƒ. Natomiast plaster ma powierzchni´ pude∏ka zapa∏ek. Na 3 tygodnie na-
klejany jest na rami´, brzuch lub poÊladek, po czym na tydzieƒ jest usuwany. W „tygodniu
bez plastra“ dochodzi do krwawienia z odstawienia. Pod koniec tygodnia nakleja si´ nowy
plaster. Obie metody sà bardzo skuteczne i wykazujà podobne do pigu∏ki dzia∏ania leczni-
cze. Ârodki te wydawane sà w USA z przepisu lekarza (w Polsce na razie niedost´pne).

•• PPoorroozzmmaawwiiaajj zz lleekkaarrzzeemm:: ka˝da metoda antykoncepcji wykazuje pewne wady i zalety.
Zanim rozpoczniesz wspó∏˝ycie seksualne poproÊ lekarza, aby pomóg∏ ci w wyborze najlep-
szej dla Ciebie metody antykoncepcji. Poni˝ej podajemy adresy placówek TRR, z których z
racji statutu tego Towarzystwa z pewnoÊcià nie zostaniecie odprawieni z kwitkiem.

SSzzcczzeeggóó∏∏oowwee iinnffoorrmmaaccjjee nnaa tteemmaatt oommaawwiiaannyycchh ww nniinniieejjsszzeejj uulloottccee
zzaaggaaddnniieeƒƒ uuzzyysskkaasszz ww ppllaaccóówwkkaacchh TToowwaarrzzyyssttwwaa RRoozzwwoojjuu RRooddzziinnyy

Zarzàd G∏ówny Towarzystwa Rozwoju Rodziny Poradnia Przedma∏˝eƒska i Rodzinna TRR
Poradnia M∏odzie˝owa i Rodzinna 45-064 Opole, ul.Damrota 6
00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4 tel./fax (77) 454 48 45, e-mail: trropole@free.ngo.pl
tel./fax (22) 828 61 91, tel. (22) 828 61 92
e-mail: zgtrrw@free.ngo.pl

Ogólnopolska Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia, OÊrodek Interwencji Kryzysowej TRR
00-449 Warszawa, Plac Trzech Krzy˝y 16 50-015 Wroc∏aw, ul. Stawowa 1a
tel.(22) 621 69 29, fax (22) 621 91 93 tel./fax (71) 342 14 13

Lekarska Przychodnia Specjalisyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
Poradnia dla M∏odzie˝y i Rodziców 65-001 Zielona Góra, ul.Bohaterów Westerplatte 27
30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73 tel. (68) 325 37 87
tel. (12) 423 74 23

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Punkt Poradnictwa TRR
85-092 Bydgoszcz, ul.Kar∏owicza 26 76-200 S∏upsk, ul. Sienkiewicza 16
tel. (52) 341 17 91 tel. (59) 840 07 70

Lekarska Przychodnia Specjalistyczna Poradnia M∏odzie˝owa TRR
20-818 Lublin, Al. KraÊnicka 100 61-737 Poznaƒ, ul. 27 Grudnia 19
tel. (81) 741 43 30 tel. (61) 852 85 58
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