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Tikslas : 

  Sužinoti bent penkias kontraceptines 

priemones (arba metodus). 

 Išsiaiškinti jų naudą ir  žalą žmogaus 

organizmui.  

 



5 konraceptinės priemonės, kurias žmonės gali 

naudoti, planuojant šeimą:  



1 
Kontraceptinės tabletės  

Šis kontracepcijos būdas stabdo kiaušinėlių gaminimą: 

kontraceptinėse piliulėse esantys hormonai 

trukdovykti ovuliacijai.Jei yra tinkamai naudojamos, 

kontraceptinės piliulės yra efektyvios 99 procentus atvejų. 

Kontraceptinės tabletės gali turėti nedidelių šalutinių poveikių: 

nuotaikos kaita, padidėjęs krūtinės jautrumas arba galvos 

skausmai.Naudojant kontraceptines tabletes atsiranda 

minimali kraujo krešulių arba gimdos kaklelio vėžio 

rizika.Kontraceptinės tabletės neapsaugo nuo lytiniu keliu 

plintančių ligų, todėl patartina naudoti ir kitą kontraceptinę 

priemonę, kaip  pavyzdžiui - prezervatyvus. 

 

 



2  
Progestogeno tabletės 

Progestogeno tabletės apsaugo moterį nuo apvaisinimo 

tirštindamos gimdos kaklelio išskiriamas gleives ir 

stabdydamos ovuliacijos procesą, kurio metu iš kiaušidžių yra 

išskiriamas kiaušinėlis.Jei progestogeno tabletės yra 

naudojamos tinkamai, jų efektyvumas siekia net daugiau nei 

99 procentus atvejų. Progestogeno tablečių dėka gali tapti 

švelnesnės/mažiau skaudžios menstruacijos . Galimi šalutiniai 

šių tablečių efektai: odos išbėrimas arba padidėjęs krūtų 

jautrumas. 

 

 

 



3 
Kontraceptinis implantas 

Implantas stabdo ovuliaciją, t.y. kiaušinėlio išleidimą, 

tendencingai išleisdamas hormoną progestogeną į moters 

organizmą. Jį galima išimti bet kuriuo metu. Tai reiškia, jog 

tiek susidūrę su šalutiniais implanto efektais, tiek ir netikėtai 

užsinorėję nutraukti apsaugą nuo apvaisinimo, turite galimybę 

tai padaryti. Galimas šalutinis efektas – mėnesinių sustojimas, 

vadinamas amenorėja. Kontraceptinis implantas neapsaugo 

nuo lytiniu būdu plintančių ligų, todėl norint apsisaugoti ir nuo 

jų, reikėtų naudoti kitas kontraceptines priemones. 

 

 



4 
Kontraceptinė injekcija 

Ši injekcija sukietina gimdos kaklelio išskiriamas gleives, 

kurios neleidžia spermatozoidui pasiekti moters kiaušinėlio. 

Taip pat, kontraceptinė injekcija stabdo 

ir kiaušinėlio išskyrimo procesą, t.y. ovuliaciją. Kontraceptinė 

injekcija padeda apsisaugoti nuo gimdos kaklelio vėžio bei 

uždegiminių dubens ligų. Kontraceptinės injekcijos gali turėti 

šalutinių efektų: svorio padidėjimas, nuotaikų kaita, padidėjęs 

krūtinės jautrumas, destabilizavęsis kraujavimas. Vieną kartą 

susileista kontraceptinė injekcija gali turėti įtakos moters 

vaisingumui maždaug metus. 

 

 



5 
Gimdos implantas 

Šis kontraceptikas veikia neleisdamas kiaušinėliui vystytis nei 

gimdoje, nei kiaušintakių vamzdeliuose. Gimdos implantas į 

moters makštį gali būti dedamas bet kuriuo menstruacijų ciklo 

metu.Pirmosiomis 20 dienų po implanto įdėjimo padidėja 

infekcijų patekimo į moters organizmą rizika.Juo negali 

naudotis nėščios moterys. Nebenorint saugotis nuo 

apvaisinimo, gimdos implantą profesionalūs daktarai ar 

seselės gali pašalinti bet kada. 

 

 



   Išvada : ieškodama informacijos apie 

kontraceptines priemones, supratau, kad 

jų yra labai daug ir skirtingų. Taip pat 

išsiaiškinau, jog vienos yra mažiau, o 

kitos daugiau veiksmingos, bei žalingos ar 

naudingos. 



Šaltiniai, kuriuos naudojau 

ieškodama informacijos: 
 

 

 https://www.atsargus.lt 

 http://www.spa.lt/jauniems.phtml 

 

https://www.atsargus.lt/
http://www.spa.lt/jauniems.phtml



