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”Contracepţia, Să cunoaştem pentru a alege”. Titlul acestei 
publicaţii face apel la unul din principiile folosite de opera-
toarele şi operatorii Serviciului sanitar regional: acela de 
a construi relaţii corecte şi pline de respect cu persoanele 
care li se adresează. Este, într-adevăr, fundamental ca Ser-
viciul nostru sanitar să garanteze tuturor persoanelor aflate 
în Emilia-Romagna servicii sanitare corespunzătoare pen-
tru protecţia, îngrijirea şi recuperarea sănătăţii. Este la fel 
de important, totuşi, ca persoanele care trăiesc în regiunea 
noastră să aibă instrumentele de cunoaştere utile pentru a 
putea alege în mod conştient în ceea ce priveşte sănătatea 
lor şi serviciile oferite. Pentru aceasta, este necesar ca ope-
ratoarele şi operatorii sanitari să ştie să dea informaţii şi 
amănunte, să ştie să asculte şi să sfătuiască.
În acest caz, ne adresăm, în special, femeilor străine care 
trăiesc în regiunea noastră spre a le oferi informaţiile necesa-
re pentru a-şi alege, dacă vor, propria metodă contraceptivă. 
Vrem ca în acest mod să ne aducem contribuţia pentru ca 
graviditatea să fie un moment fericit şi pentru a face astfel 
încât, cu o corectă utilizare a contracepţiei, să fie tot mai 
mic numărul femeilor care recurg la întreruperea voluntară a 
sarcinii, o opţiune care este oricum dureroasă şi dificilă.
Această publicaţie oferă primele informaţii. Pentru clari-
ficarea îndoielilor, a problemelor, pentru a primi indicaţii 
concrete, femeile şi cuplurile se pot adresa Cabinetelor de 
consultaţii familiale prezente în toate structurile din regiunea 
noastră şi Spaţiilor pentru femeile imigrate şi copiii lor. Vor 
găsi servicii şi disponibilitate pentru a-i asculta.

Giovanni Bissoni
Consilier pe politici de sănătate

romeno.indd   2 16-02-2007   17:05:55



3

Sexualitatea este o componentă naturală şi vitală a fiecăruia din noi. Este im-
portant pentru toţi să trăim o sexualitate care satisface, care dă plăcere, care 
permite un schimb afectiv şi de iubire, care să fie întemeiată pe respectul re-
ciproc. Sexualitatea, în afară de a servi supravieţuirii speciei umane şi, deci, 
reproducţiei, este, aşadar, şi un mod special şi intim de intrare în relaţie cu o 
altă persoană. Tocmai pentru că sexualitatea exprimă o nevoie afectivă vitală, 
sunt momente sau faze ale vieţii în care dorim s-o trăim din plin, pentru va-
loarea ei de schimb între persoane, şi nu pentru implicaţiile sale reproductive. 
Pentru aceasta, este nevoie să cunoaştem metodele de contracepţie, astfel 
încât să alegem în mod liber, mai întâi, dacă să le folosim şi, apoi, pe care să 
le folosim, întrucât sunt mai potrivite propriilor nevoi personale. Prin cuvântul 
„contracepţie”, indicăm posibilitatea de a evita ca raportului sexual să-i urmeze 
o sarcină. Ea devine astfel un instrument pentru unirea conceperii unui copil cu 
posibilitatea de a-l primi cu dragoste după naşterea sa. O femeie sau un cuplu 
pot avea multe motive pentru a dori să evite o sarcină. Propunem câteva din 
aceste motive, relatând povestea unor femei străine, sosite la noi, în Emilia-
Romagna.
Gifty, Olena, Fatima au sosit în Italia de puţin timp. Dintre ele, una se gândeşte 
să rămână numai puţini ani, alta, în schimb, doreşte să rămână mai mult. Be-
len, Asuncion, Joyce au sosit în Italia cu întreaga familie, pentru a căuta un 
loc de muncă şi a strânge banii necesari pentru a-i ajuta pe cei rămaşi acasă. 
Odată strânsă suma necesară, una doreşte să se întoarcă acasă, alta nu este 
căsătorită şi se gândeşte să o facă la întoarcere. Aicha, Kira, Valdete, Iman 
şi-au urmat soţul şi, sosite în Italia, şi-au dat repede seama cât de grea poate 
fi viaţa în emigraţie. Au înţeles că familia lor din ţara străină nu poate con-
ta pe mulţi copii sau că, cel puţin, este necesar să aştepte între o naştere şi 
alta. Nu sunt rude care să ajute la treburile gospodăreşti şi la educaţia copiilor. 
Viaţa într-o ţară străină este uneori foarte diferită de cea cunoscută în propria 
copilărie. Şcoala, chiar dacă este un ajutor, necesită, oricum, efort şi muncă 
pentru o mamă.
Valbona, Edoukou, Melika, Luan au venit în Italia deoarece doreau să-şi 
găsească un drum propriu pentru viitor. Aici, femeile, cel puţin potrivit celor po-
vestite, ar trebui să aibă posibilităţi mai multe şi să fie mai libere. Dar căutarea 
propriului drum poate fi dificilă şi poate însemna să nu ai imediat spaţiul pentru 
maternitate. Toate aceste femei cu experienţe şi proiecte de viaţă foarte diferite 
au, totuşi, în comun nevoia de a decide când să aibă un copil şi când să evite 
graviditatea, cel puţin într-o perioadă dată a vieţii lor. Folosirea unei metode 
contraceptive permite o relaţie sexuală liniştită şi conştientă, fără teama de 
sarcini neaşteptate.

DE CE SĂ FACEM CONTRACEPŢIE
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Toate metodele contraceptive prezentate în acest opuscul sunt reversibile: prin 
întreruperea folosirii lor, încetează efectul contraceptiv.
Pentru a alege propria metodă de contracepţie, fiecare femeie trebuie să aibă 
informaţii cu privire la contraceptivele disponibile, la normele corecte de folo-
sire a fiecăruia, la eventualele riscuri pentru sănătate, la eficienţa în evitarea 
gravidităţii. Informaţia trebuie să provină de la personal sanitar pregătit: atenţie 
la „sfaturile rele”; deseori, cunoştinţele sau prietenii pot oferi informaţii inexacte 
sau incorecte. Moaşele de la Cabinetul de consultaţii familiale şi de la Spaţiile 
pentru femeile imigrate şi copiii lor sunt persoanele pregătite pentru a ajuta 
femeia şi cuplul în alegerea celei mai potrivite metode contraceptive.
Eficienţa unei metode contraceptive se exprimă în capacitatea de prevenire a 
sarcinii.  Evaluarea acesteia trebuie să ţină seama şi de posibilele erori de folo-
sire sau de folosirea necontinuă. Alegerea este făcută de femeie sau de cuplu, 
în colaborare cu personalul sanitar (moaşa şi ginecologul), pe baza propriilor 
nevoi. Femeile singure, mamele care au născut de curând, femeile care au 
deja copii, femeile care îşi schimbă des partenerul, sau foarte tinere, au nevoi 
contraceptive diferite sau specifice.

Metoda nereversibilă, adică sterilizarea chirurgicală masculină sau feminină, 
care provoacă imposibilitatea definitivă de a avea copii, este folosită nu-
mai în cazurile în care o sarcină succesivă este contraindicată şi numai cu 
consimţământul expres al celei interesate sau al celui interesat. Sterilizarea tre-
buie să fie o decizie bine chibzuită de indivizi şi de cuplu, luată după un interviu 
aprofundat cu un specialist (de exemplu, de la Cabinetul de consultaţii).

ALEGEREA CONTRACEPTIVULUI ESTE O OCAZIE PENTRU EVALUAREA 
PROPRIEI SĂNĂTĂŢI ŞI A PROPRIEI VIEŢI SEXUALE ŞI AFECTIVE.

Momentul opţiunii contraceptive, şi al interviului cu moaşa sau ginecologul Ca-
binetului de consultaţii familiale (sau cu medicul de familie), poate reprezenta, 
de asemenea, ocazia pentru evaluarea sănătăţii propriilor organe sexuale. Pot 
fi discutate semnificaţia şi oportunitatea unor controale utile (consult ginecolo-
gic, senologic şi test Pap), pentru a le programa apoi.
La aceste interviuri, vor putea fi clarificate în mod liber îndoieli sau probleme le-
gate de sexualitatea atât masculină, cât şi feminină. Cu alte cuvinte, împreună 
cu operatorii sanitari, cu respectarea totală a intimităţii individuale, vor putea fi 
abordate probleme precum lipsa dorinţei sexuale, ejacularea precoce, dificulta-
tea de excitare şi/sau absenţa orgasmului.

CUM SĂ ALEGEM METODA CONTRACEPTIVĂ
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CUM SUNTEM FĂCUŢI
FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMININ

Apariţia primei menstruaţii semnalează începerea producerii de ovule în ovar. 
Fiecare menstruaţie are trei faze. Prima se numeşte faza preovulatorie (între 
ziua a 6-a şi a 12-a): în ovar, ovulul se maturizează iar în uter, endometrul se 
îngroaşă. A doua se numeşte faza ovulatorie (între ziua a 12-a 
şi a 15-a): ovulul este expulzat din ovar şi, prin 
trompe, ajunge în cavitatea uterină; aici 
poate fi fecundat dacă femeia are un ra-
port  sexual în timpul căruia bărbatul  
ejaculează spermă în vagin. A treia se 
numeşte faza postovulatorie (între ziua 
a 16-a şi a 28-a): în ovar, foliculul se 
transformă în corp luteal, însărcinat 
cu producerea progesteronului, hor-
monul care garantează menţinerea 
sarcinii în primele faze. În uter, en-
dometrul este pregătit să primească 
ovulul fecundat; dacă aceasta nu se 
întâmplă, endometrul este eliminat prin 
fluxul menstrual (faza menstruală, care
durează 3-5 zile). Durata fazelor ciclului men-
strual poate varia mult, de la femeie la femeie, dar,
chiar la aceeaşi femeie, se pot întâlni cicluri de durată diferită.
Pentru a evalua propriul ciclu menstrual este bine să notaţi într-un calendar 
ziua de început a fiecărei menstruaţii.

FIZIOLOGIA APARATULUI GENITAL 
MASCULIN

Când un băiat ajunge la pubertate, 
testiculele lui încep să producă sper-
matozoizi şi continuă să o facă toată 
viaţa. În timpul raportului sexual, 
bărbatul ejaculează în vaginul femeii 
spermatozoizii prezenţi în spermă. În 
general, un spermatozoid poate trăi 
de la 24 la 120 de ore.
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Metodele naturale de contracepţie permit identificarea perioadei fertile a fe-
meii. Pot folosi atât femeilor care vor să evite sarcina, cât şi celor care doresc 
să rămână gravide şi să aibă o sarcină. Sunt zile în care femeia este fertilă, 
zile în care nu este fertilă şi zile în care fertilitatea este puţin probabilă dar 
posibilă. Zilele fertile se recunosc prin intermediul unor semne subiective şi 
măsurători. În total, o femeie poate rămâne gravidă după un raport „complet”, 
adică cu ejaculare în vagin, într-o perioadă de circa şase zile pe lună, adică 
trei zile înainte de ovulaţie, ziua ovulaţiei şi cele două zile care îi urmează.
Scopul acestor metode este de a identifica perioada fertilă. Cuplurile care 
doresc să evite sarcina se abţin de la raporturi în timpul acestei perioade. 
Dimpotrivă, cuplurile care doresc să aibă sarcina trebuie să concentreze ra-
porturile vaginale în zilele fertile.
Dacă se evaluează eficienţa reală a metodelor naturale de contracepţie, se 
poate spune că într-un an 20 de cupluri din 100 vor avea o sarcină. În cazul fo-
losirii corecte, gradul de siguranţă creşte, iar procentul de graviditate variază 
de la 5 la 9 din 100 de cupluri.
Este necesară, în orice caz, învăţarea folosirii corecte a acestor metode. 
Moaşele de la Cabinetele de consiliere vor putea oferi toate informaţiile nece-
sare şi clarifica posibilele îndoieli.
În continuare, sunt prezentate sintetic metodele contraceptive naturale, rea-
mintindu-se că pentru toate este necesară abţinerea de la raporturi sexuale în 
zilele identificate ca fiind fertile pentru femeie.

Metoda temperaturii bazale
A fost pusă la punct prin observarea modificărilor temperaturii corporale 
a femeii, care au loc în timpul ciclului lunar. Luarea zilnică a temperaturii, 
efectuată la trezire cu un termo-
metru adecvat, permite femeii 
să identifice perioada fertilă a 
propriului ciclu.

METODELE NATURALE DE CONTRACEPŢIE
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Metoda Ogino-Knauss (a calendarului sau socotirea zilelor)
Este o metodă statistică şi se bazează pe identificarea zilelor fertile prin uti-
lizarea duratei celor 12 cicluri menstruale precedente, înregistrate de femeie 
în calendar.

Metoda mucusului cervical (Billings)
Constă în observarea zilnică a aspectului şi consistenţei mucusului vaginal şi 
în evaluarea senzaţiilor subiective avute la nivelul organelor genitale externe. 
Pe baza acestor variaţii, se identifică zilele fertile.

Metoda simptotermală
Această metodă asociază înregistrarea temperaturii corporale cu observarea 
caracteristicilor mucusului vaginal şi cu alte semne care însoţesc ovulaţia, 
precum modificările colului uterin şi tensiunea mamară.

Metoda identificării computerizate a perioadei fertile
Este un mic computer în măsură să memorizeze informaţii cu privire la ca-
racteristicile menstruale personale şi să măsoare în urina de dimineaţă doi 
hormoni prin intermediul unor stickuri detectoare. Poate fi folosit numai de 
femeile care au cicluri cu durata cuprinsă între 25 şi 35 de zile.

AVANTAJE
Aceste metode nu necesită consulturi medicale de control sau folosirea de 
substanţe medicinale. Sunt bine acceptate de multe religii. Măresc posibilita-
tea de cunoaştere a funcţionării propriului corp şi încrederea în cuplu.

DEZAVANTAJE
Se bazează pe acordul partenerilor de a evita raporturile vaginale în perioa-
da fertilă: la unele cupluri, nevoia de a se abţine de la raporturi vaginale în 
perioada fertilă produce stres. Deasemnea, trebuie luat în considerare că 
pot exista condiţii (prezenţa infecţiilor, folosirea lavandelor vaginale, folosirea 
gelurilor sau a spermicidelor vaginale) care alterează temperatura corporală 
sau caracteristicile mucusului cervical şi, în consecinţă, fac să nu fie sigură 
interpretarea parametrilor. 

COST
Nu costă nimic, cu excepţia metodei de identificare computerizată a perioadei 
fertile sau a termometrului pentru măsurarea temperaturii bazale.
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CE ESTE
Coitul întrerupt este considerat o metodă contraceptivă naturală, întrucât nu 
presupune folosirea de substanţe sau dispozitive, ci se bazează pe un com-
portament masculin.
Pentru folosirea eficientă a coitului întrerupt, bărbatul trebuie să înveţe să 
recunoască momentul util pentru retragerea penisului din vagin, imediat înain-
te de emiterea spermei. Dacă raportul se va repeta, este necesar ca bărbatul 
să urineze şi să-şi spele organele genitale înainte de a relua raportul.
Această metodă este considerată puţin sigură, întrucât la 100 de cupluri care 
o utilizează într-un an, potrivit estimărilor, se pot avea 19 sarcini.
Sunt mulţi factori care fac nesigură metoda: pot fi prezenţi spermatozoizi în 
lichidul emis înainte de ejaculare; nu întotdeauna bărbatul percepe corect 
momentul care precede plăcerea maximă şi ejacularea.

AVANTAJE
Poate fi folosită imediat, nu comportă riscuri pentru sănătatea fizică.

DEZAVANTAJE
Are eficienţă redusă în prevenirea gravidităţii. Nu protejează împotriva bolilor 
cu transmitere sexuală (ca, de exemplu, virusul HIV-SIDA, hepatitele, gono-
reea) pentru care este, în orice caz, indispensabilă folosirea prezervativului.

COITUL ÎNTRERUPT
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CE ESTE
Este denumirea comună pentru contracepţia orală. Cea mai utilizată este formată 
din combinaţia (pilula combinată) celor doi hormoni feminini: estrogen şi progeste-
ron. Previne graviditatea prin blocarea ovulaţiei şi modificarea funcţionării locale 
a mucoasei uterine şi a trompelor. Este foarte eficientă în prevenirea gravidităţii, 
întrucât din 100 de femei care o utilizează într-un an, fără erori, numai 0,5% vor 
avea o sarcină. Ţinând seama de cele mai frecvente erori, de fapt, 3 femei din 100 
pot rămâne gravide. În afară de efectul contraceptiv, pilula este utilizată cu folos în 
numeroase patologii feminine. Necesită acurateţe în utilizare, de aceea, este bine 
să se fixeze reguli precise pentru a nu o uita.

CUM SE PROCEDEAZĂ
Pilula trebuie să fie prescrisă de medic (de la Cabinetul de 
consiliere familială, sau medicul de familie), care va verifi-
ca istoricul clinic, va face un consult medical, va prescrie 
testul Pap şi, eventual, analizele de sânge. Sunt, în orice 
caz, recomandate controalele periodice în fiecare an. După 
un avort, dacă nu există contraindicaţii, poate fi utilizată din 
seara următoare intervenţiei. În primele 6 luni după naştere, 
dacă femeia alăptează, este preferabilă folosirea unui tip 
special de pilulă, numită „minipilulă”, care nu influenţează 
cantitatea de lapte produsă.

AVANTAJE
Pilula este foarte eficientă, dacă se utilizează corect. Efectele sunt reversibile, 
adică se întrerup în momentul în care încetează utilizarea acesteia. Îndeplineşte 
alte funcţii utile: regularizează menstruaţia şi îi reduce durerea, reduce fluxul men-
strual prevenind anemia, tratează acneea.

DEZAVANTAJE
Sunt necesare controale medicale (la Cabinetul de consiliere sau la medicul de 
familie) înainte de prescriere şi de utilizare. Nu toate femeile au condiţia fizică 
necesară pentru a o putea utiliza (de exemplu, este contraindicată la femeile cu 
hipertensiune gravă, cu boli tromboembolice şi la cele care fumează mult). Nu 
protejează împotriva bolilor cu transmitere sexuală (ca, de exemplu, virusul HIV-
SIDA, hepatitele, gonoreea), pentru care este, în orice caz, indispensabilă folosi-
rea prezervativului. Rar, poate provoca tulburări care pot îndemna la întreruperea 
utilizării acesteia: creştere în greutate, dureri şi umflări constante ale picioarelor, 
cefalee, depresie, alterarea dorinţei sexuale. Problemele grave sunt foarte rare şi, 
de obicei, sunt legate de tulburări ale coagulării sanguine (tromboembolie).

COST
Preţul fiecărui preparat variază în funcţie de tip, numai unele sunt parţial compen-
sate. Printre costuri, trebuie să se considere controlul medical iniţial şi eventualele 
analize de laborator prescrise.

PILULA
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PLASTURELE
CE ESTE
Este un plasture pătrat de numai câţiva centimetri care conţine cei doi hormo-
ni feminini conţinuţi în pilulă (estrogeni şi progestinici) care sunt eliberaţi lent 
în fiecare zi şi intră în corpul nostru prin piele.
Plasturele se poate aplica pe diferite părţi ale corpului (partea de jos a spa-
telui, spate, abdomen, partea superioară a braţelor...). Plasturele trebuie să 
fie înlocuit, cu unul nou, în fiecare săptămână timp de trei săptămâni, se 
întrerupe timp de o săptămână şi se reîncepe.

CUM SE PROCEDEAZĂ
Prescrierea plasturelui trebuie să fie făcută de medic, care va îndeplini 
aceleaşi verificări şi examinări cerute pentru pilulă. Şi în cazul plasturelui, 
este recomandată efectuarea anuală a controalelor, în timpul utilizării.

AVANTAJE
Sunt aceleaşi ca ale pilulei. Faţă de pilulă, este mai uşor de utilizat deoarece 
trebuie schimbat doar o dată pe săptămână.

DEZAVANTAJE
Sunt aceleaşi ca ale pilulei. Unele femei pot avea probleme de reacţii alergi-
ce locale, cu înroşirea pielei şi prurit. În aceste cazuri, este necesară între-
ruperea utilizării acestuia şi adresarea către specialistul de la Cabinetul de 
consiliere sau medicul de familie.

COST
Similar celui al pilulei. Nu este compensat.
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INEL VAGINAL
CE ESTE
Este un inel subţire, transparent şi flexibil pe care femeia îl introduce în vagin. 
Se menţine în vagin timp de trei săptămâni, apoi, se îndepărtează pentru o 
săptămână şi se introduce din nou pentru alte trei săptămâni. Inelul vaginal 
eliberează lent hormonii feminini, estrogeni şi progestinici, şi acţionează prin 
blocarea ovulaţiei, la fel ca pilula şi plasturele.

AVANTAJE
Sunt aceleaşi ca ale pilulei. Modul de utilizare este foarte simplu, deoarece 
presupune aplicarea şi îndepărtarea lunară, deci, este foarte uşor de ţinut 
minte.

DEZAVANTAJE
Sunt aceleaşi ca ale pilulei.

COST
Costul este similar celui al pilulei.
Nu este compensat.
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CONDOMUL (PREZERVATIV SAU PROFILACTIC)

CE ESTE
Condomul, numit în general prezervativ sau profilactic, este o membrană foarte 
subţire din latex de cauciuc care trebuie să fie rulată pe penis. Adună sperma şi o 
împiedică să iasă în vagin. Condomul, dacă este folosit corect, şi anume, dacă este 
scos numai după terminarea completă a raportului sexual, evită sarcina: într-un an de 
utilizare, între 6 şi 12 femei dintr-o sută au o sarcină, protecţia creşte dacă este folosit 
cu spermicide (creme, spumă, peliculă, ovule). Condomul face ca raportul să fie sigur 
şi faţă de riscul de infecţii cu transmitere sexuală, deoarece blochează schimbul de 
lichide biologice care pot fi infectate, dar trebuie să fie folosit pentru fiecare raport 
şi pe toată durata acestuia. Protejează ambii parteneri în timpul raporturilor vagina-
le, anale şi orale. Oferă o bună protecţie împotriva următoarelor infecţii: vaginite cu 
tricomonas, infecţia organelor genitale interne feminine (denumită PID), gonoreea, 
clamidya, sifilis, HIV-SIDA. Pentru alte infecţii (condiloame, herpes genital, hepatite 
B), protecţia este ceva mai puţin eficientă. Condomul protejează împotriva infecţiilor 
cu transmitere sexuală: niciun alt contraceptiv nu oferă această protecţie, în timp ce 
sunt contraceptive mai eficiente pentru prevenirea sarcinii.

CUM SE PROCEDEAZĂ
Nu este necesară nicio prescripţie, nici control medical. Condomul se cumpără de 
la farmacie, tutungerie, în supermagazine şi de la distribuitoarele automate. De ase-
menea, şi spermicidele se vând liber în farmacii. Trebuie să fie folosit cu delicateţe. 
Pachetul nu trebuie să fie ţinut aproape de surse de căldură (nu pe bordul maşinii 
sau în portofel). Înainte de utilizare, este necesară verificarea datei de expirare. Este 
indicată folosirea de prezervative lubrifiate; când nu sunt, aplicaţi un lubrifiant pe inte-
rior şi pe exterior, astfel încât să se prevină ruperea. Lubrifianţii trebuie să fie pe bază 
de apă (gel), deoarece cei uleioşi (creme, vaselină, 
unt sau uleiuri) pot favoriza ruperea.

AVANTAJE
Nu prezintă riscuri pentru sănătate, nu necesită 
intervenţii din partea medicului, este uşor de folo-
sit. Permite bărbatului să participe cu eficienţă la 
contracepţie. Este o alternativă utilă la alte metode, 
chiar şi în cuplurile stabile, de exemplu, în timpul 
alăptatului.

DEZAVANTAJE
În caz de defecte de fabricaţie sau de utilizare incorectă, există riscul ca prezervativul 
să se rupă sau să alunece în timpul raportului sexual. De asemenea, poate apărea 
ca stânjenitor, ca o „barieră fizică” între parteneri. Pentru a preîntâmpina aceasta, 
este mai bine să se încerce de câteva ori, fără grabă, pe penis, înainte de a începe 
raportul.

COST
Costul variază în funcţie de tip şi de locul de achiziţionare.
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CONTRACEPŢIA DE URGENŢĂ
CE ESTE
Contracepţia de urgenţă previne sarcina după un raport neprotejat sau „cu 
risc”, se mai numeşte şi contracepţia de a doua zi; poate fi efectuată în două 
moduri: prin administrarea de hormoni sau prin inserarea spiralei (IUD).
Dacă femeia este deja gravidă, contracepţia de urgenţă pe bază de hormoni 
nu poate provoca avortul.

CUM SE PROCEDEAZĂ
După un raport „cu risc”, dacă se teme de o sarcină, femeia trebuie să con-
tacteze imediat Cabinetul de consiliere familială, ori medicul de familie, sau 
serviciul de urgenţă ginecologică. Medicii vor da toate informaţiile necesare, 
vor sfătui asupra tipului de contracepţie de urgenţă cel mai indicat şi vor face 
prescripţiile.
Poate fi necesară:
- în cazul în care prezervativul s-a rupt şi ejacularea a avut loc în vagin
- dacă partenerul nu a reuşit să ejaculeze afară din vagin
- dacă metoda folosită este abstinenţa periodică, în cazul în care femeia nu a 
calculat corect „zilele nefertile”
- în cazul în care femeia a uitat să ia pilula contraceptivă
- în cazul în care cuplul nu a folosit nicio metodă contraceptivă.

AVANTAJE
Contracepţia de urgenţă reduce cu 75% probabilitatea ca un raport „cu risc” 
să fie urmat de o sarcină.

DEZAVANTAJE
Nu protejează de bolile transmise sexual. Nu este eficientă în prevenirea 
sarcinii dacă femeia a avut alte raporturi neprotejate în timpul lunii.

COST
Se suprapune celui lunar al „pilulei” sau celui al spiralei.
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CONTRACEPŢIA INJECTABILĂ Injecţie periodică

CE ESTE
Este o injecţie intramusculară, lunară sau trimestrială, cu o substanţă numită 
medroxiprogesteron acetat în măsură să producă o contracepţie de lungă 
durată şi foarte eficientă. Injecţia trimestrială previne sarcina timp de trei luni, 
injecţia lunară o previne timp de o lună.
Într-un an, din 1000 de femei care o utilizează, numai 3 vor avea o sarcină.

CUM SE PROCEDEAZĂ
Prescripţia este făcută de medicul ginecolog după ce a evaluat istoricul cli-
nic al femeii, a efectuat controale de specialitate şi, eventual, unele analize. 
Injecţia se face în braţ sau în muşchiul gluteal o dată la fiecare 4 sau 12 
săptămâni, în funcţie de doza utilizată.

AVANTAJE
Este o opţiune individuală a femeii, nimeni nu-şi poate da seama 
că se foloseşte această metodă.
Nu interferează cu activitatea sexuală.
Se poate folosi în timpul alăptării (începând după şase săptămâni 
de la naştere).
Reduce durerea menstruală şi anemia; protejează împotriva 
cancerului ovarului şi al endometrului.

DEZAVANTAJE
Trebuie să se facă o injecţie la fiecare trei luni, sau în fiecare 
lună.
Efectele sale nu sunt rapid reversibile. Este posibil ca, după în-
trerupere, să nu se reuşească a se avea o sarcină timp de mai 
multe luni.
Efectele colaterale, precum neregularitatea menstruaţiei sau 
senzaţia de umflare, pot continua câteva luni după întrerupere.

COST
Fiecare doză de medicament are un cost redus, totuşi, printre 
costuri, trebuie să se ia în considerare controlul medical iniţial şi 
necesitatea de a se duce periodic pentru a face injecţia.
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SPIRALA
CE ESTE
Este un obiect mic din plastic flexibil, de diverse forme, cu lungimea de trei sau 
patru centimetri, gros de câţiva milimetri care, introdus în cavitatea uterină, pre-
vine sarcina în mod foarte eficient. Într-un an, din 100 de femei care folosesc 
această metodă, numai una va avea o sarcină. Există două tipuri de spirale, 
care acţionează printr-un mecanism uşor diferit, obţinându-se două rezultate: 
spermatozoizii sunt încetiniţi sau făcuţi ineficienţi; mucoasa care înveleşte ute-
rul dobândeşte caracteristici inapte pentru a primi o sarcină. Un tip de spirală 
eliberează ioni de cupru şi argint pentru obţinerea efectului contraceptiv, al doilea 
tip eliberează un hormon asemănător progesteronului (levonorgestrel).

CUM SE PROCEDEAZĂ
Spirala trebuie să fie prescrisă şi inserată de ginecolog (de exemplu, de gineco-
logul de la Cabinetul de consiliere), după un atent control de specialitate. Spirala 
are o durată de acţiune îndelungată: de la trei la cinci ani, în funcţie de tip, astfel 
încât cheltuiala iniţială de achiziţie este repartizată pe mulţi ani de utilizare.

AVANTAJE
Odată inserată, nu este necesară adăugarea altor precauţii contraceptive, dar, 
este bine de ţinut minte, trebuie, în orice caz, să se facă un control ginecologic 
periodic (de regulă, în fiecare an). Spirala acţionează numai asupra aparatului 
genital, şi nu asupra întregului organism.
Spirala cu eliberare de hormoni (levonorgestrel) reduce intensitatea fluxului men-
strual.

DEZAVANTAJE
Spiralele care eliberează ioni de cupru pot, uneori, să prelungească durata fluxului 
menstrual şi să-i mărească intensitatea; de asemenea, pot să mărească durerea 
menstruală. La femeile tinere care nu au avut copii, sau la cele care îşi schimbă 
des partenerul, spirala poate mări frecvenţa şi gravitatea infecţiilor profunde, 
adică a infecţiilor uterului şi ale ovarelor. Spirala nu protejează
împotriva sarcinilor extrauterine şi a consecinţelor 
acestora. Nu poate fi autoadministrată de către femeie: 
este necesar ginecologul pentru a o prescrie şi insera, sunt 
necesare controale ginecologice periodice.

COST
Costul iniţial al pachetului este 
relativ mare. Dată fiind durata 
îndelungată de utilizare (3-5 
ani) şi eficienţa ridicată, poate 
fi considerată o metodă cu cost 
redus.
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