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Tikslas 

Susipažinti su kontraceptinių priemonių įvairove, 
jų teigiamomis bei neigiamomis pusėmis. 



 Tabletės/piliulės 
(kombinuoti geriami kontraceptikai) 

 Poveikis: 
Stabdomas kiaušinėlių gaminimas: kontraceptinėse piliulėse esantys hormonai trukdo 

vykti ovuliacijai. 
 
Efektyvumas: 99%. 
 
Vartojimas: 
Paprastai geriamos kasdien 21 d. Tada daroma 7 d. pertrauka ir tabletės negeriamos. 
 Gali būti tablečių, kurios geriamos be pertraukos. 

 
Privalumai: 
• Lytinių santykių metu nereikia jokių papildomų veiksmų.  
• Gali sumažėti menstruacijų skausmas ir kraujavimas. 
• Daugelyje šalių lengvai prieinamos. 

 
Trūkumai:  
• Piliules reikia gerti kasdien. 
• Neapsaugo nuo ŽIV ir LPI. 

 
Nerekomenduojama: moterims, turinčioms aukštą kraujospūdį, 
 žindančioms. 
 
 

 
 



Injekcijos 
 Poveikis: sukietina gimdos kaklelio išskiriamas gleives, kurios neleidžia spermai pasiekti 

moters kiaušinėlio. Taip pat, kontraceptinė injekcija stabdo ir kiaušinėlio išskyrimo procesą. 

 

Efektyvumas: 99%. 

 

Privalumai:  

• Sušvirkštus nereikia jokių papildomų veiksmų iki kitos injekcijos. 

• Padeda apsisaugoti nuo gimdos kaklelio vėžio bei uždegiminių dubens ligų. 

 

Trūkumai:  

• Nereguliarus kraujavimas. 

• Mėnesinių dingimas. 

• Neapsaugo nuo ŽIV ir LPI. 

 

Nerekomenduojama: mergaitėms iki 16 metų, taip pat moterims,  
turinčioms aukštą kraujospūdį ar žindančioms kūdikį. 

 

Išvada: Injekcijos - saugus pasirinkimas. Tačiau dėl kiekvienos 

 injekcijos reikia kreiptis į medicinos darbuotoją. 

 



Gimdos kaklelio gaubtuvėlis 
 Tai nedidelis kupolas, pagamintas iš silikono arba latekso. 

 

Efektyvumas: 92-96%. 

 

Privalumai: 

• Naudoti reikia tik lytinės sueigos metu, o likusį laiko tarpą moteris gali jo nenešioti. 

• Patogu, nes užsidedant nereikia skirti laiko prieš pat lytinę sueigą. 

• Nesukelia jokios rizikos sveikatai bei neturi jokių šalutinių efektų. 

 

Trūkumai:  

• Nėra tokie efektyvūs kaip dalis kitų kontracepcijos tipų. 

• Suteikia pakankamai ribotą apsaugą nuo lytiniu keliu plintančių ligų. 

• Gali sukelti nedidelį nemalonų dirginimą. 

 



Kontraceptinis implantas 
 
 

Tai nedidelis lankstus vamzdelis, kurio ilgis dažniausiai siekia vos apie 4 cm. 
Kontraceptinis implantas yra implantuojamas po oda, dažniausiai ties žastu. 

 

Efektyvumas: daugiau nei 99%. 

 

Poveikis: Stabdo moterų ovuliaciją. Plonina gimdos gleivinę, ko pasekoje 
pagamintas kiaušinėlis netenka stabilumo, todėl net ir priartėjusiai spermai tampa sunkiau 
jį apvaisinti. 

  

Privalumai: 

• Aktyvūs gali išlikti net iki 3 metų. 

• Netrukdo lytiniam aktui. 

• Tinkamas naudoti moterims, kurios maitina krūtimi. 

• Nnaudojimas po tam tikro laiko mėnesines gali paversti mažiau skausmingomis. 

 

Trūkumai: 

• Galimas mėnesinių sustojimas. 

• Neapsaugo nuo ŽIV ir LPI. 

 

 



Spiralė 

Varį išskirianti spiralė - mažas plastiko gabalėlis, apjuostas vario vija. Tai ilgalaikė 
kontracepcinė priemonė. 

 
Vartojimas: Spiralę į gimdą įdeda medicinos darbuotojas. 
 
Privalumai:  
• Ilgalaikė apsauga.  
• Naudojant metus, pigesnė nei kitos priemonės. 
 
Trūkumai: 
• Gali kartais iškristi (paprastai mėnesinių metu).  
• Gali padidinti dubens uždegiminių ligų grėsmę. 
• Neapsaugo nuo ŽIV ir LPI. 
• Yra grėsmė susirgti dubens uždegiminėmis ligomis, kurių pasekmėje gali atsirasti 

nevaisingumas. 
 
Nerekomenduojama: Jaunoms moterims, turinčioms daug lytinių partnerių, bei 

negimdžiusioms. 
 



Kontraceptinis pleistras 
Poveikis: Pleistras į organizmą pro odą išskiria hormonus, kurie 

stabdo ovuliaciją. 

 

Efektyvumas: 99 % 

 

Privalumai:  

• Viena iš efektyviausių kontracepcijos priemonių . 

• Nereikalauja nuolatinės priežiūros. 

• Padeda susidoroti su priešmenstruaciniais simptomais. 

• Gali sumažinti kiaušidės, gimdos ir žarnyno vėžio pavojų. 

• Sumažina fibromos, kiaušidžių cistos ir ne vėžinių krūtinės ligų riziką. 

 

Trūkumai: 

• Netinka moterims, kurios rūko ir yra virš 35-erių, arba turi antsvorio. 

• Neapsaugo nuo lytiniu keliu plintančių ligų.  

• Gali sukelti problemas su kraujo krešėjimu. 

• Gali padidinti kraujo spaudimą. 

 
 



Gimdos implantas 
 Poveikis: 

Neleidžia kiaušinėliui vystytis nei gimdoje, nei kiaušintakių vamzdeliuose. 

 

Efektyvumas: 99%. 

 

Privalumai: 

•  Gali naudotis beveik visos moterys. 

• Efektyvus vos jį įdėjus. 

• Efektyvumą praranda tik po 5-10 metų. 

•  Netrukdo lytinei sueičiai. 

• Gali naudoti ir krūtimi maitinančios moterys. 

• Vos pašalinus gimdos implantą iš makšties grįžta įprastas vaisingumas. 

• Nereaguoja su kitais medikamentais. 

 

 Trūkumai: 

• Mėnesinės gali tapti ilgesnės ir labiau skausmingos. 

• Neapsaugo nuo ŽIV ir LPI. 



Išvada 

Kontraceptinių priemonių yra labai daug, svarbu 
pagal poreikius išsirinkti labiausiai tinkančias. 



Šaltiniai 

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

 

https://www.atsargus.lt/saugus-
seksas/kontraceptines-priemones/ 
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