
ეს ბრო შუ რა გა გაც ნობთ ინ ფორ მა ცი ას შო ბა დო ბის რე გუ ლი რე ბის შე სა-
ხებ. მას ში გან ხი ლუ ლია ისეთ სა კითხე ბი, რო გო რი ცა ა: მენ ს ტ რუ ა ცი ა, 
მენ ს ტ რუ ა ლუ რი ციკ ლი, ჩა სახ ვა, კონ ტ რა ცეპ ცი ის მე თო დე ბი (მამაკაცის/
ქალისათვის), ორ სუ ლო ბის დად გე ნა, მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში და ორ სუ ლე-

ბის რის კი, ოჯა ხის და გეგ მ ვა და უსაფ რ თხო აბორ ტი. 
ეს ბრო შუ რა ვერ შეც ვ ლის ექიმ თან კონ სულ ტი რე ბას, თუმ ცა, იგი შე საძ ლოა და-

გეხ მა როთ იმ კითხ ვე ბის გან საზღ ვ რა ში, რომ ლებ ზეც გსურთ სრულ ყო ფი ლი პა სუ-
ხის მი ღე ბა.
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მენ ს ტ რუ ა ცია
რა არის მენ ს ტ რუ ა ცია

მენ ს ტ რუ ა ცია (იგივე თვი უ რი) ქა ლის სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბის მა უწყე ბე ლია 
და გა მო ი ხა ტე ბა თვე ში ერ თხელ სა შო დან სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნით. გა მო ნა დე ნი, 
გარ და სის ხ ლი სა, საშ ვი ლოს ნო დან გა მო ყო ფილ ლორ წო ვან ქსო ვილ საც შე ი ცავს. 
თვი უ რი, ჩვე უ ლებ რივ, 3-დან 5 დღემ დე გრძელ დე ბა, თუმ ცა 3-7-დღიანი ხან გ რ ძ-
ლი ვო ბაც ნორ მა ლუ რად ით ვ ლე ბა. თი თო ე უ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი ის გან მავ ლო ბა ში ქა-
ლი და ახ ლო ე ბით 30-60 მლ სისხლს კარ გავს. იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა გა მო ნა დენს 
მოჰ ყ ვე ბა კოლ ტე ბი, ქალს აწუ ხებს სი სუს ტე, თავ ბ რუს ხ ვე ვა, მის დის ფე რი, გა მო-
ნა დე ნი 7 დღე ზე მეტ ხანს გას ტანს ან მე ტის მე ტად მცი რე და /ან ხან მოკ ლე ა, მან 
აუცი ლებ ლად უნ და მი მარ თოს ექიმს.

პირ ვე ლი მენ ს ტ რუ ა ცი ი დან 1,5-2 წლის გან მავ ლო ბა ში გო გო ნებს თვი უ რი შე-
საძ ლოა არა რე გუ ლა რუ ლი ჰქონ დეთ. რე გუ ლა რუ ლო ბა შე იძ ლე ბა და ირ ღ ვეს მა ში-
ნაც, რო ცა ქა ლი მე ნო პა უ ზის (კლიმაქსის) ასაკს უახ ლოვ დე ბა.

რა არის მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი

მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი რთუ ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ციკ ლუ რი პრო ცე სი ა, რომ-
ლის დრო საც საკ ვერ ცხე ე ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი ჰორ მო ნე ბის დო ნის ცვლი ლე ბა თა 
ფონ ზე, საშ ვი ლოს ნოს ში და გარ ს ში ხდე ბა გარ დაქ მ ნე ბი, თვე ში ერ თხელ ჩა მო იფ ც-
ქ ვ ნე ბა და წარ მო იქ მ ნე ბა სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი, რა საც მენ ს ტ რუ ა ცია ეწო დე ბა.

აუცი ლებ ლად უნ და გან ვას ხ ვა ვოთ მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი და მენ ს ტ რუ ა ცი ა. 
მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი სის ხ ლ დე ნის პირ ვე ლი დღი დან იწყე ბა 
და მე ო რე მენ ს ტ რუ ა ცი ის პირ ველ დღემ დე გრძელ დე ბა. მი სი ხან გ რ ძ ლი ვო ბა ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რია და ნორ მა ში 21-დან 35 დღემ დე მერ ყე ობს.

ძლი ერ მა სტრეს მა, გა დაღ ლამ ან სხვა სა ხის და ძა ბუ ლო ბამ შე საძ ლოა მენ ს ტ-
რუ ა ცი ის შე კა ვე ბა გა მო იწ ვი ოს. თუ ასე თი დარ ღ ვე ვა სის ტე მა ტუ რი არ არის, ნუ 
შეშ ფოთ დე ბით – სტრე სი გა ივ ლის და ციკ ლიც მო წეს რიგ დე ბა, მაგ რამ თუ ამ გ ვა რი 
რამ ხში რია და მენ ს ტ რუ ა ცი ა თა შო რის პე რი ო დი რამ დე ნი მე თვემ დე ხან გ რ ძ ლივ-
დე ბა, აუცი ლებ ლად მი მარ თეთ ექიმს.

მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბი ხდე ბა შემ დეგ ორ გა ნო-
ებ ში: თა ვის ტვი ნი, თა ვის ტვი ნის და ნა მა ტი – ჰი პო ფი ზი, საკ ვერ ცხე ე ბი, საშ ვი-
ლოს ნო და საშ ვი ლოს ნოს ყე ლი, საშ ვი ლოს ნოს მი ლე ბი და სა შო.

ორ გა ნიზ მ ში არ სე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი ჯირ კ ვ ლე ბი გა მო ი მუ შა ვებს ქი მი ურ ნივ-
თი ე რე ბებს, რომ ლებ საც ჰორ მო ნე ბი ეწო დე ბა. მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის რე გუ-
ლა ცია სწო რედ მა თი მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა. კერ ძოდ, ესე ნია ეს ტ რო გე ნი და 
პრო გეს ტე რო ნი, რომ ლე ბიც საკ ვერ ცხე ებ ში წარ მო იქ მ ნე ბა, ფო ლი კუ ლის მას ტი-
მუ ლი რე ბე ლი ჰორ მო ნი (ფმჰ) და მა ლუ თე ი ნი ზე ბე ლი ჰორ მო ნი (მჰ), რომ ლებ საც 
ჰი პო ფი ზი წარ მოქ მ ნის. 
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რა ხდე ბა მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის დროს

მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში იზ რ დე ბა ფმჰ-ის დო ნე, რის პა-
სუ ხა დაც ერ თ -ერთ საკ ვერ ცხე ში კვერ ცხუჯ რე დი იწყებს მომ წი ფე ბას, საკ ვერ-
ცხე ებ ში ეს ტ რო გე ნის გა მო მუ შა ვე ბა იმა ტებს, მი სი დო ნის მო მა ტე ბა კი იწ ვევს 
საშ ვი ლოს ნოს ლორ წო ვა ნის – ენ დო მეტ რი უ მის გას ქე ლე ბას. ტი პუ რი 28-დღიანი 
ციკ ლის და ახ ლო ე ბით მე-14 დღეს მა ლუ თე ი ნი ზე ბე ლი ჰორ მო ნის დო ნის მკვეთ რი 
ზრდის ფონ ზე, კვერ ცხუჯ რე დი საკ ვერ ცხი დან გა მო თა ვი სუფ ლ დე ბა. ამ პრო ცესს 
ოვუ ლა ცია ეწო დე ბა. 

გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი კვერ ცხუჯ რე დი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის მე ო რე ნა ხე-
ვარ ში საშ ვი ლოს ნოს მილ ში გა და დის. ამ პე რი ოდ ში პრო გეს ტე რო ნის დო ნე იზ-
რ დე ბა და ენ დო მეტ რი უმს ორ სუ ლო ბის თ ვის მომ ზა დე ბა ში ეხ მა რე ბა. თუ კვერ-
ცხუჯ რე დი და სპერ მა ტო ზო ი დი სწო რედ ამ დროს შეხ ვ და ერ თ მა ნეთს, ხდე ბა 
გა ნა ყო ფი ე რე ბა და უკ ვე გა ნა ყო ფი ე რე ბუ ლი კვერ ცხუჯ რე დი ჩვე უ ლებ რივ საშ ვი-
ლოს ნოს კე დელ ზე მაგ რ დე ბა. ქა ლი ორ სულ დე ბა.

თუ კვერ ცხუჯ რე დი არ გა ნა ყო ფი ერ და, იგი იშ ლე ბა, ან ორ გა ნიზ მ ში ვე შე ი წო-
ვე ბა. ასეთ შემ თხე ვა ში ეს ტ რო გე ნი სა და პრო გეს ტე რო ნის დო ნე მცირ დე ბა, ენ-
დო მეტ რი უ მის გას ქე ლე ბუ ლი ფე ნა ჩა მო იშ ლე ბა და ორ გა ნიზ მი დან გა მო ი დევ ნე ბა 
– იწყე ბა მენ ს ტ რუ ა ცი ა.

რა პრობ ლე მე ბი შე იძ ლე ბა უკავ შირ დე ბო დეს 
ქა ლის მენ ს ტ რუ ა ცი ულ ციკლს 

 ამე ნო რეა – მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბის არარ სე ბო ბა. ამე ნო რე ა ზე სა უბ რო ბენ, რო დე-
საც გო გო ნას 16 წლის თ ვის ჯერ კი დევ არ დაწყე ბია მენ ს ტ რუ ა ცია ან რო დე საც 
ქალს, რო მელ საც მა ნამ დე რე გუ ლა რუ ლი ციკ ლი ჰქონ და, მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი 6 თვე-
ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში უწყ დე ბა.

 ამე ნო რეა 16 წლამ დე, მე ნო პა უ ზის (კლიმაქსის), ორ სუ ლო ბი სა და ძუ ძუ თი კვე-
ბის პე რი ო დებ ში ფი ზი ო ლო გი უ რად ით ვ ლე ბა. თუ მენ ს ტ რუ ა ცი ის შე ფერ ხე ბა წო-
ნის სწრა ფი კლე ბის, ავად მ ყო ფო ბის, კვე ბის დარ ღ ვე ვის, გა და ჭარ ბე ბუ ლი ვარ ჯი-
შის, სტრე სის ან ჰორ მო ნუ ლი პრობ ლე მე ბის (ჰიპოფიზის, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის, 
საკ ვერ ცხე ე ბის ან თირ კ მელ ზე და ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი ის დარ ღ ვე ვის) ფონ ზე გან-
ვი თარ და, ეს პა თო ლო გი ად ით ვ ლე ბა.

 ხან გ რ ძ ლი ვი და /ან ჭარ ბი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი სის ხ ლ დე ნა (მენორაგია) – ვა გი-
ნა ლუ რი სის ხ ლ დე ნა, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რი ვი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი სის ხ ლ დე ნის გან 
გან ს ხ ვავ დე ბა. ამ დროს სის ხ ლ დე ნა მე ტის მე ტად ჭარ ბი ა, ხო ლო თვი უ რებს შო რის 
ინ ტერ ვა ლი – ხან მოკ ლე. 

მო ზარ დებ სა და მე ნო პა უ ზის ასაკს მი ახ ლო ე ბულ ქა ლებ ში ჰორ მო ნუ ლი ბა ლან-
სის დარ ღ ვე ვა ხში რად იწ ვევს ციკ ლის მოშ ლას და სის ხ ლ დე ნას საშ ვი ლოს ნო დან. 
ამ მდგო მა რე ო ბას საშ ვი ლოს ნოს მი ერ დის ფუნ ქ ცი ურ სის ხ ლ დე ნას უწო დე ბენ. 
ასე თი სის ხ ლ დე ნა შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ რეპ რო დუქ ცი უ ლი ასა კის ქა ლებ საც ჰორ-
მო ნუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის ფონ ზე.
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უჩ ვე უ ლოდ ჭარ ბი და გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი სის ხ ლ დე ნის მი ზე ზია საშ ვი ლოს ნოს 
ფიბ რო მი ო მა და პო ლი პე ბიც.

 არა ნორ მა ლუ რი სის ხ ლ დე ნის მკურ ნა ლო ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ა. ყო ველ კონ კ რე-
ტულ შემ თხ ვე ვა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას მი ზე ზი. არა ნორ მა ლუ რად უხ-
ვი სის ხ ლ დე ნი სას სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში ანე მი ის (სისხლნაკლებობის) თა ვი დან 
ასა ცი ლებ ლად აუცი ლე ბე ლია ექიმ თან დრო უ ლად მის ვ ლა.

 დის მე ნო რეა – მტკივ ნე უ ლი თვი უ რი. ამ სა კითხის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა 
არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი ა. ტკი ვილს მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს, გან სა კუთ რე ბით – მის პირ-
ველ დღე ებ ში, ზო გი ნორ მა ლუ რად მი იჩ ნევს. თუ ის სუს ტი, მქა ჩა ვი, ხან მოკ ლე 
და არა ინ ტენ სი უ რი ა, ასა ღელ ვე ბე ლი მარ თ ლაც არა ფე რი ა. თუ ტკი ვი ლი იმ დე-
ნად ძლი ე რი ა, რომ სა ჭი რო ხდე ბა ტკი ვილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე-
ნე ბა, ტკი ვი ლის მი ზე ზის დად გე ნა აუცი ლე ბე ლი ა, ვი ნა ი დან ის შე იძ ლე ბა რა ი მე 
პა თო ლო გი ის არ სე ბო ბით იყოს გა მოწ ვე უ ლი. ამი ტომ მტკივ ნე უ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი-
ის არ სე ბო ბი სას მი მარ თეთ ექიმს, რო მე ლიც და ად გენს მი ზეზს, რის სა ფუძ ველ ზე 
და ნიშ ნუ ლი მკურ ნა ლო ბაც აუცი ლებ ლად გა მო ი ღებს შე დეგს – ყო ველ თ ვე აღარ 
მო გი წევთ აუტა ნე ლი ტკი ვი ლე ბის გაძ ლე ბა.

კი დევ ერ თი რამ, რაც ქა ლებს მენ ს ტ რუ ა ცი ას თან და კავ ში რე ბით აწუ ხებთ, პრე-
მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი (წინარემენსტრუაციული) სინ დ რო მი ა. ამ სინ დ რო მის დროს, 
მენ ს ტ რუ ა ცი ის დაწყე ბამ დე 2 კვი რით ად რე, თავს იჩენს:

 მუც ლის შე ბე რი ლო ბა;
 სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე ბის გამ კ ვ რი ვე ბა 

და მტკივ ნე უ ლო ბა;
 წყურ ვი ლი და შე შუ პე ბა;
 ზოგ ჯერ – გუ ლის რიტ მის დარ ღ ვე ვა და ტკი ვი ლი გულ მ კერ დის არე ში;
 გუ ლის რე ვა, თავ ბ რუს ხ ვე ვა, თა ვის ტკი ვი ლი;
 უმა დო ბა ან, პი რი ქით, მა დის მო მა ტე ბა;
 სხე უ ლის ტემ პე რა ტუ რის აწე ვა, შემ ცივ ნე ბა;
 გა ღი ზი ა ნე ბა დო ბა, აგ რე სი უ ლო ბა, ზოგ ჯერ – დეპ რე სი უ ლი მდგო მა რე ო ბა;
 ძი ლი სა და მეხ სი ე რე ბის გა უ ა რე სე ბა.
ყო ვე ლი ვე ამას სის ხ ლ ში ქა ლის სას ქე სო ჰორ მო ნე ბის შემ ც ვე ლო ბის ცვლი ლე-

ბე ბი უდევს სა ფუძ ვ ლად. 

რო გორ უნ და მო იქ ცეთ?

 შე იქ მე ნით სა სი ა მოვ ნო ატ მოს ფე რო, ერი დეთ და ძა ბულ სი ტუ ა ცი ებს.
 რაც შე იძ ლე ბა მე ტი ისე ირ ნეთ სუფ თა ჰა ერ ზე, მსუ ბუ ქი ფი ზი კუ რი ვარ ჯი ში 

 საგ რ ძ ნობ ლად გა გი უმ ჯო ბე სებთ მდგო მა რე ო ბას, ოღონდ მე ტის მე ტად 
 ნუ და იტ ვირ თე ბით.

 ერი დეთ მა რი ლი ან, ცხა რე საკ ვებს, ალ კო ჰოლს, შო კო ლადს, ყა ვა სა 
 და მა გარ ჩა ის. მე ტი მი ირ თ ვით ცი ლის შემ ც ვე ლი საკ ვე ბი.

 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სრულ ფა სო ვა ნი დას ვე ნე ბა და ძი ლი.
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 რე კო მენ დე ბუ ლია A, B და E ჯგუ ფის ვი ტა მი ნე ბი.
 უარი თქვით თამ ბა ქო ზე.
 დი ლა- სა ღა მოს მი ი ღეთ კონ ტ რას ტუ ლი შხა პი.

თუ უკე თე სო ბა ასე თი რე ჟი მის დაც ვის შემ დე გაც ვერ იგ რ ძე ნით, მი მარ თეთ 
ექიმს.

რა ასაკ ში 
ეწყე ბა გო გო ნას 
მენ ს ტ რუ ა ცი ა?

ტერ მი ნი მე ნარ ხე პირ ველ მენ ს ტ რუ ა ცი ას აღ ნიშ ნავს. მე ნარ ხეს ასა კი ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი ა. ნორ მა ში, გო გო ნას მენ ს ტ რუ ა ცია 8-დან 16 წლამ დე ასაკ ში ეწყე ბა. მენ ს-
ტ რუ ა ცია არ და იწყე ბა, ვიდ რე გო გო ნას რეპ რო დუქ ცი უ ლი სის ტე მა სავ სე ბით არ 
მომ წიფ დე ბა და შეწყო ბი ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას არ და იწყებს.

ჩვე უ ლებ რივ, რო მელ ასა კამ დე 
გრძელ დე ბა მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი?

მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, მე ნო პა უ ზის დად გო მამ დე გას ტანს. მე ნო პა უ ზა 
კი სა შუ ა ლოდ 51 წლის ასაკ ში დგე ბა. მე ნო პა უ ზა იმას ნიშ ნავს, რომ ქა ლის ორ-
გა ნიზ მ ში საკ ვერ ცხე აღარ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, აღარ ხდე ბა ჰორ მო ნე ბის ციკ ლუ რი 
წარ მოქ მ ნა და ოვუ ლა ცია (კვერცხუჯრედის წარ მოქ მ ნა). ამ დე ნად, მას და ორ სუ-
ლე ბა აღარ შე უძ ლი ა.

ისე ვე რო გორც მე ნარ ხეს ასა კი, მე ნო პა უ ზის ასა კიც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა.
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მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
პი რა დი ჰი გი ე ნის მო წეს რი გე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს:

 პა კე ტე ბის ხშირ გა მოც ვ ლას (ყოველ 3 სა ათ ში ერ თხელ); 
 დღე ში ერ თხელ თბი ლი შხა პის (და არა აბა ზა ნის) მი ღე ბას;
 თბი ლი წყლით ჩა ბა ნას (სასურველია, სა ფე ნის ყო ვე ლი გა მოც ვ ლის შემ დეგ).

რა ტომ არის სა ჭი რო 
მენ ს ტ რუ ა ცი ის 
დღე ებ ში ხში რი 
და ბა ნა?

 მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი სის ხ ლი ბაქ ტე რი ე ბის თ ვის სა უ კე თე სო საკ ვე ბი ა;
 ჰა ერ თან შე ხე ბი სას სის ხ ლი სუ ნი ა ნი 

ხდე ბა;
 სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი აღი ზი ა ნებს სას ქე სო 

ორ გა ნო ებს და ბარ ძა ყის შიგ ნი თა ზე და პირს და ტკი ვილს იწ ვევს.

რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ მენ ს ტ რუ ა ცი ი სას თა ვი აარი დოთ მძი მე ფი ზი კურ დატ-
ვირ თ ვას, გა და ცი ვე ბას, ასე ვე ზღვა ში ბა ნა ო ბას, სქე სობ რივ კავ შირს (ამ დროს 
იზ რ დე ბა ინ ფი ცი რე ბი სა და სის ხ ლ დე ნის რის კი).

რო გო რი სიხ ში რით 
უნ და გა მო ვიც ვა ლოთ 
მენ ს ტ რუ ა ცი ი სას სა ფე ნი/ ტამ პო ნი?

ჰი გი ე ნუ რი სა ფე ნე ბი სა ჭი რო ე ბის მი ხედ ვით, მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი გა მო ნა დე ნით სა-
ფე ნის სრულ გაჟ ღენ თამ დე უნ და გა მო იც ვა ლოთ. ყო ვე ლი ქა ლი თვი თონ წყვეტს, 
რი სი გა მო ყე ნე ბა ურ ჩევ ნია – ტამ პო ნის თუ სა ფე ნის.

ტამ პო ნი ხში რად (ყოველ 4-8 სა ათ ში ერ თხელ მა ინც) უნ და იც ვა ლოთ. ნუ გა-
მო ი ყე ნებთ სუ პერ შემ წოვ ტამ პო ნებს მენ ს ტ რუ ა ცი ის ყვე ლა ზე მსუ ბუქ დღე ებ ში – 
ამან შე იძ ლე ბა ტოქ სი კუ რი შო კის სინ დ რო მის (ტშს) საფ რ თხის წი ნა შე და გა ყე ნოთ. 
ტშს იშ ვი ა თი, მაგ რამ პო ტენ ცი უ რად სა სიკ ვ დი ლო და ა ვა დე ბა ა. 30 წლამ დე ასა კის 
ქა ლე ბი, მე ტად რე – მო ზარ დე ბი, ტშს-ის უფ რო მა ღა ლი რის კის წი ნა შე დგა ნან. 
ნე ბის მი ე რი სა ხის (შეწოვის ნე ბის მი ე რი ხა რის ხის მქო ნე ბამ ბის ან ვის კო ზის) ტამ-
პო ნის გა მო ყე ნე ბი სას ტშს-ის რის კი უფ რო მა ღა ლი ა, ვიდ რე სა ფე ნე ბის გა მო ყე ნე-
ბი სას. ტშს-ის რის კის შე სამ ცი რებ ლად ტამ პო ნე ბი და სა ფე ნე ბი მო ნაც ვ ლე ო ბით 
გა მო ი ყე ნეთ, მის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად კი ტამ პო ნის გა მო ყე ნე ბა ზე უარის თქმა 
სჯობს.
ტამ პონ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ში შემ დე გი რჩე ვე-
ბი და გეხ მა რე ბათ:
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 ტამ პო ნის შეყ ვა ნი სას და ი ცა ვით ინ ს ტ რუქ ცი ა-
ში მი თი თე ბუ ლი წე სე ბი.

 შე არ ჩი ეთ თქვე ნი სის ხ ლ დე ნის თ ვის შე-
სა ფე რი სი ყვე ლა ზე მცი რე შე წო ვის ტამ-
პო ნე ბი.

 გა მო იც ვა ლეთ ტამ პო ნი ყო ველ 
4-8 სა ათ ში ერ თხელ.

 ტამ პო ნი და სა ფე ნი მო ნაც ვ-
ლე ო ბით გა მო ი ყე ნეთ.

 გახ სოვ დეთ ტოქ სი კუ რი 
შო კის სინ დ რო მის გა-
მაფ რ თხი ლე ბე ლი ნიშ-
ნე ბი (იხ. ქვე მოთ).

 ნუ გა მო ი ყე ნებთ 
ტამ პონს მენ ს ტ რუ-
ა ცი ებს შო რის შუ ა-
ლედ ში.

თუ კი მენ ს ტ რუ ა ცი ის 
დროს ტამ პო ნის გა მო ყე ნე-
ბი სას ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ-
თა გან 
რო მე ლი მე სიმ პ ტო მი შე ამ ჩ ნი ეთ, 
და უ ყოვ ნებ ლივ და უ კავ შირ დით 
ექიმს:

 სიცხის უეცა რი აწე ვა;
 კუნ თე ბის ტკი ვი ლი;
 დი ა რე ა;
 თავ ბ რუს ხ ვე ვა/ გუ ლის რე ვა/ გუ ლის წას ვ ლა;
 მზის დამ წ ვ რო ბის მსგავ სი სი წით ლე;
 ყე ლის ტკი ვი ლი;
 სის ხ ლ ჩაქ ცე ვე ბი თვა ლებ ში.

რა გზით ხორ ცი ელ დე ბა 
შო ბა დო ბის რე გუ ლა ცია

ბუ ნებ რი ვი ა, ქალ საც და მა მა კაც საც უფ ლე ბა აქვთ, სა სურ ველ დროს იყო ლი ონ 
იმ დე ნი შვი ლი, რამ დე ნიც სურთ, ეს მა თი რეპ რო დუქ ცი უ ლი უფ ლე ბა ა. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ პა ტა რას ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბა ყვე ლა ზე დი დი სი ხა რუ ლი ა, ქალს 
ხში რად სწო რედ არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან თა ვის დაც ვა ექ ცე ვა თავ სა ტე-
ხად. გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია ეს სა კითხი მო ზარ დებ სა და ახალ გაზ რ დებ ში. 

აუცი ლებ ლად 
მი მარ თეთ ექიმს, თუ:

 მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი არ და გეწყოთ 16 წლის  მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი არ და გეწყოთ 16 წლის 
ასა კამ დე;
 მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი მო უ ლოდ ნე ლად შეწყ და ან  მენ ს ტ რუ ა ცი ე ბი მო უ ლოდ ნე ლად შეწყ და ან 

გა იშ ვი ათ და (4-7 მენ ს ტ რუ ა ცია წე ლი წად ში);
 მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი გა მო ნა დე ნი ჩვე უ ლებ რივ ზე  მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი გა მო ნა დე ნი ჩვე უ ლებ რივ ზე 

მეტ ხანს გაგ რ ძელ და და ჭარ ბი რა ო დე ნო ბი თა ა;
 გა გიძ ლი ერ დათ სის ხ ლ დე ნა; გა გიძ ლი ერ დათ სის ხ ლ დე ნა;

 სა შოს ში და ტამ პო ნის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ  სა შოს ში და ტამ პო ნის გა მო ყე ნე ბის შემ დეგ 
თავს ცუ დად გრძნობთ;

 მენ ს ტ რუ ა ცი ებს შო რის აღ გე ნიშ ნე ბათ  მენ ს ტ რუ ა ცი ებს შო რის აღ გე ნიშ ნე ბათ 
სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი;

 მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს ძლი ე რი ტკი- მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს ძლი ე რი ტკი-
ვი ლი გა წუ ხებთ.
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შო ბა დო ბის რე გუ ლა ცია 2 
გზით შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს:
1. არა სა სურ ვე ლი და არად რო უ ლი ორ სუ ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა 
ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო მე თო დე ბის (კონტრაცეპციის) გა მო ყე ნე ბით;
2. არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტა აბორ ტის გზით.

დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს არა სა სურ ვე ლი და არად რო უ ლი ორ სუ ლო ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბას ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის ზი ა ნის მი უ ყე ნებ ლად. რო გორც ეთი კუ რი, ასე ვე 
ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის თვალ საზ რი სით, რა თქმა უნ და, კონ ტ რა ცეპ ცია 
გა ცი ლე ბით მი სა ღე ბი ა, ვიდ რე ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტა აბორ ტის გზით. ამ დე ნად,  
ოჯა ხის სწო რად და გეგ მ ვის სა უ კე თე სო გზას სწო რედ კონ ტ რა ცეპ ცი ის უსაფ რ-
თხო და ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის შერ ჩე ვა წარ მო ად გენს.

გახ სოვ დეთ! ოჯა ხის და გეგ მ ვა 
მა ნამ დე უნ და და იწყოთ, 
ვიდ რე და ორ სულ დე ბით. ეს 
თა ვი დან აგა ცი ლებთ 
არა სა სურ ველ ორ სუ ლო ბა სა 
და აბორტს.
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კონ ტ რა ცეპ ცი ის 
მე თო დე ბი და მა თი 
გა მო ყე ნე ბის გზე ბი
მო სახ ლე ო ბა ში გავ რ ცე ლე ბუ ლია აზ რი, 
რომ და ორ სუ ლე ბა არ ხდე ბა შემ დეგ სი ტუ ა ცი ებ ში: 

  პირ ვე ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი;
  ორ გაზ მის გა ნუც დე ლო ბა;
 შეწყ ვე ტი ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი – 

 პე ნი სის სა შო დან გა მო ღე ბა ორ გაზ მამ დე (ეაკულაციამდე);
  სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის დამ ყა რე ბა მენ ს ტ რუ ა ცი ის დროს;
  სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი ძუ ძუ თი კვე ბის დროს, 

 რო ცა ბავშვს და მა ტე ბი თი საკ ვე ბიც ეძ ლე ვა;
  სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის შემ დეგ სა შოს გა მო რეცხ ვა შხა პით 

 (ქალისთვის ეს შე იძ ლე ბა სა ზი ა ნოც კი აღ მოჩ ნ დეს);
  სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გან საზღ ვ რუ ლი პო ზე ბი

 და ი მახ სოვ რეთ: ყვე ლა ეს მო საზ რე ბა მცდა რი ა. 

ნე ბის მი ერ ზე მო აღ ნიშ ნულ შემ თხ ვე ვა ში და ორ სუ ლე ბის რის კი საკ მა ოდ მა ღა ლი ა! 
რე ა ლუ რად, ორ სუ ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა მა ღა ლე ფექ ტუ რად კონ ტ რა ცეპ ცი-

ის თა ნა მედ რო ვე, სან დო მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით შე იძ ლე ბა.

ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბა თა ის ტო რია და სა ბამს შო რე ულ წარ სულ-
ში იღებს. ჯერ კი დევ რო მა ე ლი ქალ ბა ტო ნე ბი ცდი ლობ დ ნენ, ორ სუ ლო ბის გან თა-
ვი სხვა დას ხ ვა მცე ნა რე უ ლი ნა რე ვის მეშ ვე ო ბით და ეც ვათ, ამ ჟა მად კი სა ა მი სოდ 
უამ რა ვი სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს. სხვა დას ხ ვა ადა მი ა ნი ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა 
ეტაპ ზე კონ ტ რა ცეპ ცი ის სხვა დას ხ ვა გზას მი მარ თავს. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი ინ-
ფორ მა ცია თქვენ და თქვენს პარ ტ ნი ორს და გეხ მა რე ბათ გან საზღ ვ როთ, რო მე ლი 
მე თო დია ორი ვე თქვენ გა ნის თ ვის ყვე ლა ზე მი სა ღე ბი. აქ მო ცე მუ ლია ხელ მი საწ-
ვ დო მი მე თო დე ბის უმე ტე სო ბა, ახ ს ნი ლია მა თი მოქ მე დე ბის პრინ ცი პი, ეფექ ტუ-
რო ბა, მთა ვა რი უპი რა ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, კონ ტ რა ცეპ ცი ის თქვენ თ ვის 
სა სურ ვე ლი მე თო დის შე სა ხებ და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის თ ვის კი შე გიძ ლი ათ მი-
მარ თოთ ექიმს, ოჯა ხის და გეგ მ ვის სპე ცი ა ლისტს.

გა ით ვა ლის წი ნეთ, სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, 
100 სქე სობ რი ვად აქ ტი უ რი ქა ლი დან, რომ ლე ბიც 
არ მი მარ თა ვენ კონ ტ რა ცეპ ცი ას, 
წლის გან მავ ლო ბა ში 80-90 ორ სულ დე ბა.
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კონ ტ რა ცეპ ცი ის მე თო დე ბი ა:

 კომ ბი ნი რე ბუ ლი ორა ლუ რი კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბი (კომბინირებული აბე ბი);
 პრო გეს ტა გე ნუ ლი აბე ბი – მი ნი პი ლი;
 გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ა; 
 პრო გეს ტა გე ნუ ლი სა ი ნექ ციო კონ ტ რა ცეპ ცი ა;
 კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი პლას ტი რი;
 კან ქ ვე შა პრო გეს ტა გე ნუ ლი იმ პ ლან ტე ბი (კანქვეშა იმ პ ლან ტე ბი);
 საშ ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბე ბი (სპირალები);
 ქა ლის და მა მა კა ცის კონ დო მე ბი; 
 სა შოს დი აფ რაგ მა, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ჩა ჩი, სპერ მი ცი დე ბი; 
 კონ ტ რა ცეპ ცი ის ბუ ნებ რი ვი მე თო დე ბი;
 ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის მე თო დი; 
 კონ ტ რა ცეპ ცი ის ქი რურ გი უ ლი მე თო დე ბი.

ჰორ მო ნუ ლი აბე ბი

კონ ტ რა ცეპ ცი ის ყვე ლა ზე ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბა თა  ნუს ხას სა თა ვე ში ჰორ მო-
ნუ ლი აბე ბი უდ გას. ძვე ლი პრე პა რა ტე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თა ნა მედ რო ვე აბე ბი 
ჰორ მო ნებს მი ნი მა ლუ რი დო ზით შე ი ცავს. არ სე ბობს ორი სა ხის კონ ტ რა ცეპ ცი უ-
ლი აბე ბი – კომ ბი ნი რე ბუ ლი და სუფ თა გეს ტა გე ნუ რი, ანუ მი ნი პი ლი. 

კომ ბი ნი რე ბუ ლი ორა ლუ რი კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბი – 
კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბი

კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბი (მათ უბ რა ლოდ აბებ საც უწო დე ბენ) შე ი ცავს ორი ტი პის  
ჰორ მონს – ეს ტ რო გე ნულ სა და პრო გეს ტა გე ნულს (ისინი იმ ჰორ მო ნე ბის მსგავ სი ა, 
რომ ლებ საც ქა ლის საკ ვერ ცხე ე ბი ბუ ნებ რი ვად გა მო ი მუ შა ვებს). არ სე ბობს მრა ვა-
ლი სა ხის კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბი. 

და ორ სუ ლე ბა რომ არ მოხ დეს, არ უნ და მოხ დეს ოვუ ლა ცი ა, ანუ კვერ ცხუჯ რე დის 
გა მო თა ვი სუფ ლე ბა. კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბის მოქ მე დე ბის ძი რი თა დი მე ქა ნიზ მიც 
სწო რედ ოვუ ლა ცი ის დათ რ გუნ ვა ა. გარ და ამი სა, აბე ბი:

 ას ქე ლებს საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ლორ წოს, რაც აძ ნე ლებს სპერ მა ტო ზო ი დე ბის 
შეღ წე ვას საშ ვი ლოს ნო ში;

 ათხე ლებს ენ დო მეტ რი უმს, რის შე დე გა დაც მას აღარ შე უძ ლია გა ნა ყო ფი ე რე-
ბუ ლი კვერ ცხუჯ რე დის მი ღე ბა.

რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვს აბებს?

აბებს, გარ და იმი სა, რომ არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბი სა გან იცა ვენ, 
სხვაგ ვა რი და დე ბი თი ზე მოქ მე დე ბის უნა რიც აქვთ, კერ ძოდ:
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 არე გუ ლი რე ბენ მენ ს ტ რუ ა ცი ულ ციკლს, ამ ცი რე ბენ მენ ს ტ რუ ა ცი ულ სის ხ ლ-
დე ნას და ტკი ვილს;

 შე იძ ლე ბა შე ამ სუ ბუ ქონ მენ ს ტ რუ ა ცი ის წი ნა სიმ პ ტო მე ბი;
 ამ ცი რე ბენ საკ ვერ ცხე ე ბის, საშ ვი ლოს ნო სა და მსხვი ლი ნაწ ლა ვის კი ბოს 

რისკს;
 მცირ დე ბა მენ ჯის ღრუს ორ გა ნო ე ბის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბის სიხ ში რე;
 მცირ დე ბა საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბის სიხ ში რე;
 ამ ცი რე ბენ ფიბ რო ზუ ლი წარ მო ნაქ მ ნე ბის, საკ ვერ ცხის ცის ტი სა და სარ ძე ვე 

ჯირ კ ვ ლის და ა ვა დე ბე ბის (გარდა კი ბო სი) გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბას;
 მა თი მი ღე ბა არ არის და კავ ში რე ბუ ლი სქე სობ რივ აქ ტ თან;
 შე საძ ლე ბე ლია მო რი გი მენ ს ტ რუ ა ცი ის „გადაწევა” გა მოც დის, შე ჯიბ რის, 

დას ვე ნე ბის დროს ან სა მე დი ცი ნო მიზ ნით.   
აბე ბის დი დი უპი რა ტე სო ბაა მა თი მი ღე ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ ნა ყო ფი ე რე ბის 

სწრა ფი აღ დ გე ნა. ცენ ტ რა ლუ რი მა რე გუ ლი რე ბე ლი მე ქა ნიზ მე ბი სა და საკ ვერ-
ცხე ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ასი დან 90 შემ თხ ვე ვა ში 2-6 თვის გან მავ ლო ბა ში აღ დ-
გე ბა, თუმ ცა შემ თხ ვე ვა თა 2%-ში შე საძ ლოა ამე ნო რეა გან ვი თარ დეს.

რა გვერ დი თი ეფექ ტე ბი აქვს აბებს?

კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
გვერ დი თი ეფექ ტე ბი ა:

 თა ვის ტკი ვი ლი, 
 გუ ლის რე ვა, 
 მკერ დის და ჭი მუ ლო ბა და გაძ ლი ე რე ბუ ლი მგრძნო ბი ა რო ბა, 
 გან წყო ბი ლე ბის ცვა ლე ბა დო ბა, 
 მენ ს ტ რუ ა ცი ა თა  შო რის მცი რე სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი,
 ზოგ ჯერ – ჰი პერ ტენ ზია (სისხლის წნე ვის მო მა ტე ბა).

მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი არ არის აბე ბის მი ღე ბის აუცი ლე ბე ლი გა მოვ ლი ნე ბა, ხო ლო 
თუ ვლინ დე ბა, უხ ში რე სად და საწყის ში და, რო გორც წე სი, მა ლე გა ივ ლის, თუმ-
ცა არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი უფ რო სე რი ო ზულ ხა სი ათს 
იღებს. ასეთ დროს აუცი ლებ ლად მი მარ თეთ ექიმს, რა თა თქვენ თ ვის უფ რო მი სა-
ღე ბი მე თო დი შე გირ ჩი ოთ.
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გა ით ვა ლის წი ნეთ: აბე ბი ვერ და-
გი ცავთ სქე სობ რი ვი გზით გა-
დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, ასე 

რომ, თუ ამ გ ვა რი საფ რ თხე 
არ სე ბობს, სჯობს კონ დო მი 

(პრეზერვატივი) გა მო ი ყე ნოთ, 
ზოგ ჯერ აბებ თან ერ თა დაც!

რჩე ვე ბი აბე ბის 
მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით

 აბე ბი უნ და მი ი ღოთ ყო ველ დღი უ რად, მენ ს ტ რუ ა ცი ის დაწყე-
ბის მე-5 დღი დან 21 დღის გან მავ ლო ბა ში;

 აბე ბის მი ღე ბა სჯობს სა ღა მოს, ერ თ სა და იმა ვე დროს, საკ ვე ბის მი ღე-
ბის შემ დეგ;

 აბე ბის მი ღე ბა რე კო მენ დე ბუ ლია ექიმ - ს პე ცი ა ლის ტის და ნიშ ნუ ლე ბით;
 მა თი მი ღე ბის შეწყ ვე ტა ექიმ თან კონ სულ ტა ცი ის გა რე შე არ შე იძ ლე ბა!

გახ სოვ დეთ, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აბე ბის 
სის ტე მა ტუ რი მი ღე ბა. მა თი გა მო ტო ვე ბა აქ ვე ი თებს აბე ბის 

ეფექ ტუ რო ბას, შე სა ბა მი სად, ზრდის და ორ სუ ლე ბის რისკს და 
ასე ვე, შე იძ ლე ბა გახ დეს მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის დარ ღ ვე ვის მი ზე ზი 

(მენსტრუაციათა შო რის სის ხ ლ დე ნა).

პრო გეს ტა გე ნუ ლი აბე ბი – 
მი ნი პი ლი (მინიაბები)

მი ნი ა ბე ბი შე ი ცა ვენ ჰორ მო ნის მხო ლოდ ერთ სა ხე ო ბას – პრო გეს ტა გენს ძა ლი ან მცი-
რე რა ო დე ნო ბით, რაც მა თი სა ხელ წო დე ბი და ნაც ჩანს. კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბის გან გან-
ს ხ ვა ვე ბით, მათ ში არ არის ეს ტ რო გე ნუ ლი კომ პო ნენ ტი, რის გა მოც მა თი გა მო ყე ნე ბა 
მე ძუ ძუ რი ქა ლე ბის თ ვი საც ნე ბა დარ თუ ლია – აბე ბი არ აფერ ხებს რძის გა მო მუ შა ვე ბას 
და დე დის რძე ში უმ ნიშ ვ ნე ლო რა ო დე ნო ბით გა და დის.

პრო გეს ტა გე ნუ ლი აბე ბის 
კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბა ნი

 მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბა (მათი სის ტე მა ტუ რი ყო ველ დღი უ რი მი ღე ბი სას ყო ველ 100 
ქალ ზე ორ სუ ლო ბის მხო ლოდ 0,5-8 შემ თხ ვე ვაა აღ რიცხუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბის 
პირ ველ წე ლი წადს);

 ეფექ ტუ რია გა მო ყე ნე ბის თა ნა ვე;
 მე თო დი შექ ცე ვა დი ა;
 მო ხერ ხე ბუ ლი და იოლი მი სა ღე ბი ა;
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 აბე ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ ნა ყო ფი ე რე ბა 12-24 სთ-ის გან მავ ლო ბა ში აღ დ გე ბა;
 მე თო დის გა მო ყე ნე ბა არ უკავ შირ დე ბა სქე სობ რივ აქტს;
 არ შე ი ცავს ეს ტ რო გენს; 
 ახა სი ა თებს ნაკ ლე ბი გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი;
 ქალს შე უძ ლი ა, აბე ბის მი ღე ბა სა კუ თა რი ნე ბა- სურ ვი ლით შეწყ ვი ტოს;
 მა თი შე თა ვა ზე ბა და და ნიშ ვ ნა სპე ცი ა ლუ რად მომ ზა დე ბულ სა შუ ა ლო მედ პერ სო-

ნალ საც შე უძ ლი ა.

მი ნი პი ლის არა კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბა ნი

 ამ ცი რებს საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბის რისკს;
 ამ ცი რებს მცი რე მენ ჯის ღრუს ორ გა ნო თა ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე-

ბის რისკს;
 ამ ცი რებს და აქ რობს დის მე ნო რე ის (მტკივნეული მენ ს ტ რუ ა ცი ის) სიმ პ ტო მებს;
 ამ ცი რებს ანე მი ის რისკს;
 ამ ცი რებს მენ ს ტ რუ ა ცი ულ სის ხ ლ დე ნას;
 აქ ვე ი თებს ენ დო მეტ რი უ მი სა (საშვილოსნოს ლორ წო ვა ნის) და საკ ვერ ცხის კი ბოს 

გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბას;
 ამ ცი რებს სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე ბის კე თილ თ ვი სე ბი ა ნი და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბის 

რისკს.

გა და უ დე ბე ლი 
კონ ტ რა ცეპ ცია

ხში რია შემ თხ ვე ვა, რო ცა ორ სუ ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ზე ფიქრს და უც ვე ლი სქე-
სობ რი ვი კონ ტაქ ტის შემ დეგ იწყე ბენ, ან კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
არ ჩა ით ვ ლე ბა სან დოდ (ზიანდება კონ დო მი ან ქალს ავიწყ დე ბა კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბის 
მი ღე ბა). ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში ეფექ ტუ რია ე.წ. გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ა.

არ სე ბობს გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის ორი მე თო დი:
1. გა და უ დე ბე ლი ჰორ მო ნუ ლი კონ ტ რა ცეპ ცია (ცნობილია, რო გორც გა და უ დე ბე ლი 

კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბე ბი);
2. საშ ვი ლოს ნოს ში გა სპი ლენ ძის სა შუ ა ლე ბა (სშს), რო მე ლიც ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი ა.

თუ სწრა ფად იმოქ მე დებთ, გა და უ დე ბე ლი 
კონ ტ რა ცეპ ცია ორ სუ ლო ბის გან და გი ცავთ.

მე თო დი 1: გა და უ დე ბე ლი ჰორ მო ნუ ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის მიზ ნით გა მო ი ყე ნე ბა ან აბე-
ბი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ პრო გეს ტე რო ნის ანა ლო გებს შე ი ცავს ან კომ ბი ნი რე ბუ ლი ორა-
ლუ რი კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბი (კოკ-ი). მა თი მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მი ოვუ ლა ცი ის შე ფერ ხე ბა 
ან მი სი დაგ ვი ა ნე ბა ა. მათ, ასე ვე, შე უძ ლი ათ შე ა ფერ ხონ გა ნა ყო ფი ე რე ბუ ლი კვერ ცხუჯ-
რე დის მი მაგ რე ბა ენ დო მეტ რი უმ ზე. ისი ნი მით უფ რო ეფექ ტუ რი ა, რაც უფ რო ად რე მი-
ი ღე ბა სქე სობ რი ვი აქ ტის შემ დეგ. თუმ ცა, მა თი ეფექ ტი ა ნო ბა გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი ა, 

13



ვიდ რე სხვა კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბი სა, რო მელ თაც რე გუ ლა რუ ლად იყე ნებთ. გარ და ამი სა, 
ისი ნი სგგი- ს გან ვერ და გი ცავთ.

გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბე ბი თა ვი დან აგა ცი ლებთ ორ სუ ლო ბას, რო მე ლიც 
შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის გა რე-
შე. სქე სობ რი ვი აქ ტი დან 72 სთ-ის გან მავ ლო ბა ში გა მო ყე ნე ბი სას მა თი ეფექ ტუ რო ბა ა:

 პრო გეს ტი ნუ ლი აბე ბი სათ ვის – 60-93%;
 კო კ-ის თ ვის – 56-93%;
 სა შუ ა ლოდ ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის გა მო ყე ნე ბა გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ი სათ ვის 

ამ ცი რებს არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან ვი თა რე ბის რისკს მი ნი მუმ 75%-ით.

თუ აბებს მი ი ღებთ სქე სობ რი ვი აქ ტი დან 72 სა ა თის გას ვ ლის შემ დეგ, უც ნო ბი ა, რამ-
დე ნად ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა მი სი მოქ მე დე ბა. გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბე ბის 
სის ტე მა ტუ რი გა მო ყე ნე ბა რე კო მენ დე ბუ ლი არ არის, რად გან შე იძ ლე ბა ამან მენ ს ტ რუ-
ა ცი უ ლი ციკ ლის დარ ღ ვე ვა გა მო იწ ვი ოს. ამ რი გად, თუ სის ტე მა ტუ რი სქე სობ რი ვი კონ-
ტაქ ტი გაქვთ, სჯობს, შემ დ გო მი სათ ვის შე არ ჩი ოთ ორ სუ ლო ბის გან თა ვის დაც ვის სხვა 
სა შუ ა ლე ბა, მა გა ლი თად, რე გუ ლა რუ ლად მი სა ღე ბი კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბე ბი, ბა რი ე რუ-
ლი სა შუ ა ლე ბე ბი ან სხვა.

რა გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი აქვს 
გა და უ დე ბელ კონ ტ რა ცეპ ცი ულ აბებს?

 გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბე ბი სე რი ო ზულ ხან მოკ ლე თუ ხან გ რ ძ ლივ 
გვერ დით მოვ ლე ნებს არ იწ ვევს;

 და ახ ლო ე ბით 50%-ს აღე ნიშ ნე ბა გუ ლის რე ვა;
 ნაკ ლე ბად ხში რია ღე ბი ნე ბა;
 მო სა ლოდ ნე ლია მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის გა დაც დე ნა 7 დღის ფარ გ ლებ ში;
 შე საძ ლოა არა რე გუ ლა რუ ლი სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი;
 იშ ვი ა თი ა: თა ვის ტკი ვი ლი, სა ერ თო სი სუს ტე, მკერ დის და ჭი მუ ლო ბა და ტკი ვი ლე ბი 

მუც ლის ქვე და ნა წილ ში.

მე თო დი 2: საშ ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბა (სშს) – მომ ც რო ზო მის ნივ თი, რო-
მე ლიც პლას ტი კი სა და სპი ლენ ძის გან მზად დე ბა, გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც ხან გ რ ძ-
ლი ვი, ასე ვე გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის თ ვის. მას საშ ვი ლოს ნო ში ათავ სე ბენ. 
ეს პრო ცე დუ რა უნ და ჩა ა ტა როს ექიმ მა, რო მელ საც გავ ლი ლი აქვს სპე ცი ა ლუ რი 
სწავ ლე ბა.

გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის მიზ ნით სშს-ს საშ ვი ლოს ნო ში ტო ვე ბენ 5 დღის 
გან მავ ლო ბა ში, მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ნე ბის მი ერ პე რი ოდ ში, თუ ეს თქვე ნი ერ-
თა დერ თი და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი იყო უკა ნას კ ნე ლი თვი უ რის შემ დეგ.

თუ ბო ლო მენ ს ტ რუ ა ცი ის შემ დეგ და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი ერ თ ზე მეტ ჯერ 
გქონ დათ, სშს-ს საშ ვი ლოს ნო ში ტო ვე ბენ ხუ თი დღის გან მავ ლო ბა ში იმ დღი დან, 
რო დე საც, სა ვა რა უ დოდ, მოხ და საკ ვერ ცხე ე ბის მი ერ პირ ვე ლი კვერ ცხუჯ რე დის 
გა მო ყო ფა (ოვულაცია). 
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თუ სშს-ის და უ ყოვ ნებ ლივ მო თავ სე ბა არ მო ხერ ხ და, უმ ჯო ბე სი ა, შუ ა ლედ ში გა-
და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი აბი მი ი ღოთ.

სშს გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი მე თო დი ა. იგი ასი დან 
თით ქ მის 99 შემ თხ ვე ვა შია შე დე გი ა ნი.

პრო გეს ტა გე ნუ ლი სა ი ნექ ციო კონ ტ რა ცეპ ცია (პსკ)

თუ ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო აბე ბის ყო ველ დღე მი ღე ბა თქვენ თ ვის მო უ ხერ ხე ბე-
ლია ან გულ მა ვიწყი ხართ და, ამას თა ნა ვე, კი დევ დიდ ხანს არ გსურთ და ორ სუ ლე ბა, 
გირ ჩევთ, სა ი ნექ ციო ფორ მა გა მო ი ყე ნოთ, რო მე ლიც 2-3 თვე ში ერ თხელ კუნ თ ში 
კეთ დე ბა და მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბა ახა სი ა თებს.

რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვს პრო გეს ტა გე ნულ 
სა ი ნექ ციო კონ ტ რა ცეპ ცი ას? 

 მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბა;
 ხან გ რ ძ ლი ვი მოქ მე დე ბა (2-3 თვე);
 არ უკავ შირ დე ბა სქე სობ რივ აქტს;
 ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე პი რა დუ ლი და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი მე თო დი ა;
 იოლად გა მო სა ყე ნე ბე ლია (მარაგის შექ მ ნა სა ჭი რო არ არის);
 არ მო ითხოვს ტაბ ლე ტე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბულ ყო ველ დღი ურ ზრუნ ვას;
 შექ ცე ვა დია (ნაყოფიერება აღ დ გე ბა პრე პა რა ტის გა მო ყე ნე ბის შეწყ ვე ტი დან 4-9 

თვის გან მავ ლო ბა ში);
 არ შე ი ცავს ეს ტ რო გენს;
 ხელ საყ რე ლია მე ძუ ძუ რი დე დე ბის თ ვის მშო ბი ა რო ბი დან 6 კვი რის შემ დეგ, თუ 

ქა ლი არ იყე ნებს ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის მე თოდს.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს პრო გეს ტა გე ნულ 
სა ი ნექ ციო კონ ტ რა ცეპ ცი ას?

 იწ ვევს მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხა სი ა თის ცვლი ლე ბას;
 ინექ ცი ის გა სა კე თებ ლად ექიმ თან ვი ზი ტი აუცი ლე ბე ლია ყო ველ 2 ან 3 თვე ში 

ერ თხელ;
 სხე უ ლის წო ნის მო მა ტე ბა (2-4 კგ/წე ლი წად ში), გან სა კუთ რე ბით და მა ხა სი ა თე-

ბე ლია დე პო- პ რო ვე რას თ ვის;
 ნა ყო ფი ე რე ბის აღ დ გე ნის შე ფერ ხე ბა (დეპო-პროვერას შემ თხ ვე ვა ში  ნა ყო ფი-

ე რე ბის აღ დ გე ნა ბო ლო ინექ ცი ის ვა დის გას ვ ლი დან სა შუ ა ლოდ 5,5 თვის შემ დეგ 
ხდე ბა);

 მო სა ლოდ ნე ლია ჭარ ბი სის ხ ლ დე ნა სა შო დან (ყოველი 1000-დან 1 შემ თხ ვე ვა ზე 
ნაკ ლე ბი, უმ თავ რე სად დე პო- პ რო ვე რას მოხ მა რე ბის დროს);

 არ იცავს ზო გი ერ თი სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ი სა გან, მათ შო რის 
– აივ / შიდ სის გან.
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კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი პლას ტი რი

კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი პლას ტი რი არის მომ ც რო ზო მის (დაახლოებით 5სმX5სმ), 
თხე ლი, კა ნის ფე რი ფირ ფი ტა, რო მელ საც კან ზე იკ რა ვენ. იგი გა მო ყოფს ორ ჰორ-
მონს – ეს ტ რო გენს და პრო გეს ტე რონს. ეს ჰორ მო ნე ბი ქა ლის საკ ვერ ცხე ე ბის მი ერ 
ბუ ნებ რი ვად გა მო ყო ფი ლი და კომ ბი ნი რე ბულ აბებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ჰორ მო ნე ბის 
ანა ლო გი უ რი ა. პლას ტი რი გა მო ყოფს ჰორ მო ნე ბის დღი ურ დო ზას, რო მე ლიც კა ნის 
გავ ლით ხვდე ბა სის ხ ლ ში. მი სი მოქ მე დე ბა ისე თი ვე ა, რო გო რიც კომ ბი ნი რე ბუ ლი 
აბე ბი სა. მი სი მთა ვა რი ფუნ ქ ცი ა ა, ხე ლი შე უ შა ლოს საკ ვერ ცხეს ყო ველ თ ვი უ რად 
კვერ ცხუჯ რე დის გა მო მუ შა ვე ბა ში (ოვულაციაში). გარ და ამი სა, მი სი მოქ მე დე ბის 
შე დე გად:

 სქელ დე ბა საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ლორ წო, რაც არ თუ ლებს სპერ მის გა და ად გი ლე ბას 
საშ ვი ლოს ნოს ყელ ში და მის კვერ ცხუჯ რე დამ დე შეღ წე ვას;

 თხელ დე ბა ენ დო მეტ რი უ მი, რის შე დე გა დაც მას აღარ შე უძ ლია გა ნა ყო ფი ე რე ბუ ლი 
კვერ ცხუჯ რე დის მი ღე ბა.

რა უპი რა ტე სო ბა აქვს პლას ტირს?

 სა ჭი რო არ არის მას ზე ყო ველ დღი უ რად ზრუნ ვა – უბ რა ლოდ, უნ და გახ სოვ დეთ, რომ 
კვი რა ში ერ თხელ გა მოც ვა ლოთ;

 მი სი გა მო ყე ნე ბა ად ვი ლია და არ უკავ შირ დე ბა სქე სობ რივ აქტს;
 ისე ვე, რო გორც კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბი, იგი არე გუ ლი რებს თვი ურს და ამ ცი რებს სის-

ხ ლ დე ნა სა და ტკი ვილს;
 შე საძ ლოა შე ამ სუ ბუ ქოს მენ ს ტ რუ ა ცი ის წი ნა სიმ პ ტო მე ბი;
 შე საძ ლოა შე ამ ცი როს საკ ვერ ცხის, საშ ვი ლოს ნო სა და მსხვი ლი ნაწ ლა ვის კი ბოს რის-

კი;
 შე საძ ლოა შე ამ ცი როს ფიბ რო ზუ ლი წარ მო ნაქ მ ნე ბის, საკ ვერ ცხის ცის ტე ბი სა და 

სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლის და ა ვა დე ბე ბის (კიბოს გარ და) წარ მოქ მ ნის ალ ბა თო ბა.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს პლას ტირს?

 ხი ლუ ლი ა;
 შე საძ ლო ა, კა ნი გა ა ღი ზი ა ნოს;
 არ და გი ცავთ სგგი- ს გან, ასე რომ, შე საძ ლო ა, კონ დო მის გა მო ყე ნე ბაც დაგ ჭირ დეთ;
 შე საძ ლო ა, გა მო იწ ვი ოს სის ხ ლის არ ტე რი უ ლი წნე ვის მო მა ტე ბა;
 პლას ტი რის გა მო ყე ნე ბის საწყის პე რი ოდ ში მო სა ლოდ ნე ლია გვერ დი თი მოვ ლე-

ნე ბი: თა ვის ტკი ვი ლი, გუ ლის რე ვის შეგ რ ძ ნე ბა, მკერ დის მგრძნო ბი ა რო ბის გაძ ლი ე-
რე ბა და გან წყო ბი ლე ბის ცვა ლე ბა დო ბა (თუ ეს მოვ ლე ნე ბი გაგ რ ძელ და დიდ ხანს ან 
ძა ლი ან შე მა წუ ხე ბე ლი იქ ნა, სა ჭი როა მი მარ თოთ ექიმს.

 მენ ს ტ რუ ა ცი ა თა შო რის სუს ტი სის ხ ლ დე ნე ბი სა შო დან, თუ პლას ტირს სწო რად 
იყე ნებთ, სა ში ში არ არის – არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან მა ინც დაზღ ვე უ ლი იქ-
ნე ბით.
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კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი იმ პ ლან ტი

მათ, ვი საც ორ სუ ლო ბის გან ხან გ რ ძ ლი ვი თავ დაც ვა სჭირ დე ბა და ვის თ ვი საც საშ-
ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბე ბი უკუ ნაჩ ვე ნე ბი ა, კან ქ ვე შა იმ პ ლან ტის გა მო ყე ნე ბას ვურ-
ჩევთ. იმ პ ლან ტი არის მომ ც რო დრე კა დი ჩხი რი (ან ჩხი რე ბი), რო მე ლიც მენ ს ტ რუ ა ცი-
ის გარ კ ვე ულ დღე ებ ში მკლავ ზე, კან ქ ვეშ თავ ს დე ბა. იგი გა მო ყოფს პრო გეს ტე რო ნის 
ტი პის ნივ თი ე რე ბას, რო მე ლიც ქა ლის საკ ვერ ცხე ებ ში გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი 
პრო გეს ტე რო ნის ანა ლო გი უ რი ა. იმ პ ლან ტის კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი ეფექ ტის ხან გ რ ძ ლი-
ვო ბა და მო კი დე ბუ ლია მის ტიპ ზე და შე ად გენს 3, 5 ან 7 წელს. მი სი მთა ვა რი ფუნ ქ ცია 
ოვუ ლა ცი ის დათ რ გუნ ვა ა. გარ და ამი სა, იმ პ ლან ტის მოქ მე დე ბის შე დე გად:

 სქელ დე ბა საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის ლორ წო, რაც არ თუ ლებს სპერ მის გა და ად გი ლე-
ბას საშ ვი ლოს ნოს ყელ ში და მის კვერ ცხუჯ რე დამ დე მიღ წე ვას;

 თხელ დე ბა ენ დო მეტ რი უ მი, რის შე დე გა დაც მას აღარ შე უძ ლია გა ნა ყო ფი ე რე ბუ-
ლი კვერ ცხუჯ რე დის მი ღე ბა. 

იმ პ ლან ტის ჩად გ მა შე უძ ლია მხო ლოდ იმ ექიმს, რო მელ საც გავ ლი ლი აქვს შე სა ბა მი-
სი სწავ ლე ბა.

რა უპი რა ტე სო ბა აქვს იმ პ ლანტს?

 მოქ მე დებს სა მი, ხუ თი ან შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში (მოქმედების ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია იმ პ ლან ტის ტიპ ზე);

 გა მო ყე ნე ბა არ უკავ შირ დე ბა სქე სობ რივ აქტს; 
 გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ძუ ძუ თი კვე ბის დროს;
 ხელ საყ რე ლი ა, თუ კი თქვენ თ ვის არ შე იძ ლე ბა ეს ტ რო გე ნე ბის მი ღე ბა, რო მელ საც 

კომ ბი ნი რე ბუ ლი აბე ბი  ან პლას ტი რე ბი შე ი ცავს;
 თქვე ნი ნორ მა ლუ რი ოვუ ლა ცი უ რი ციკ ლი და, შე სა ბა მი სად, შვი ლოს ნო ბის უნა რი, 

იმ პ ლან ტის ამო ღე ბის თა ნა ვე აღ დ გე ბა;
 გარ კ ვე ულ წი ლად იცავს ქალს მენ ჯის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბის გან;
 ამ ცი რებს საშ ვი ლოს ნოს კი ბოს გან ვი თა რე ბის რისკს;
 შე იძ ლე ბა შე ამ სუ ბუ ქოს სის ხ ლ დე ნა და ტკი ვი ლი თვი უ რის დროს;
 მე თო დის გა მო ყე ნე ბა უშუ ა ლოდ აბორ ტის შემ დ გო მაც არის შე საძ ლე ბე ლი.

 რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს იმ პ ლანტს?

 მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის დარ ღ ვე ვა; 
 გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი – მო სა ლოდ ნე ლია აკ ნეს (გამონაყარი) გან ვი თა რე ბა, თა ვის 

ტკი ვი ლი, თავ ბ რუს ხ ვე ვა;
 ზო გი ერთ ქალს აღე ნიშ ნე ბა მკერ დის და ჭი მუ ლო ბა და მგრძნო ბი ა რო ბის მო მა ტე ბა, 

შე ბე რი ლო ბა, გან წყო ბი ლე ბი სა და სექ სუ ა ლუ რი მოთხოვ ნი ლე ბის ცვა ლე ბა დო ბა, თა ვის 
ტკი ვი ლი;

 ქალს არ შე უძ ლია მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შეწყ ვე ტა თვით ნე ბუ რად, მი სი ჩად გ მა და 
ამო ღე ბა მცი რე სა მე დი ცი ნო პრო ცე დუ რას მო ითხოვს;
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 მე თო დის ეფექ ტუ რო ბა მცირ დე ბა სხვა დას ხ ვა მე დი კა მენ ტებ თან ერ თად მი სი გა-
მო ყე ნე ბი სას;

 იმ პ ლან ტი არ და გი ცავთ სგგი- ს გან, ასე რომ, შე იძ ლე ბა კონ დო მე ბის გა მო ყე ნე ბაც 
დაგ ჭირ დეთ.

საშ ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბე ბი (სპირალები)

შექ ცე ვა დი, ხან გ რ ძ ლი ვი მოქ მე დე ბის ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბე ბი ა. საშ-
ვი ლოს ნოს ღრუ ში მო თავ სე ბუ ლი სპი რა ლი ხელს უშ ლის სპერ მა ტო ზო ი დის მოძ რა ო-
ბას, კვერ ცხუჯ რე დის მომ წი ფე ბის პრო ცესს და კვერ ცხუჯ რე დის მი მაგ რე ბას საშ ვი-
ლოს ნოს კე დელ ზე. 

რა კონ ტ რა ცეპ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბა 
აქვს საშ ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბებს?

 მა ღა ლი ეფექ ტუ რო ბა; 
 და უ ყოვ ნე ბე ლი ეფექ ტი; 
 უსაფ რ თხოა ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის თ ვის, რო მელ თაც არ აქვთ სქე სობ რი ვი გზით 

გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი სა და შიდ სის გან ვი თა რე ბის რის კი;
 შექ ცე ვა დი და ეკო ნო მი უ რი ა; 
 უსაფ რ თხოდ შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნონ მე ძუ ძურ მა და ახალ ნამ შო ბი ა რევ მა ქა ლებ მა;
 კარ გი არ ჩე ვა ნია უპი რა ტე სად უფ რო სი ასა კის ქა ლე ბის თ ვის, რომ ლებ საც სიფ რ-

თხი ლე მარ თებთ კომ ბი ნი რე ბუ ლი ორა ლუ რი კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბი სას;
 შე საძ ლე ბე ლია ხან გ რ ძ ლი ვი გა მო ყე ნე ბა (2-12 წე ლი);
 ჩად გ მის თ ვის საკ მა რი სია ერ თი ვი ზი ტი, ჩად გ მი დან 3-6 კვი რა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი პირ ვე ლი შე მოწ მე ბის შემ დეგ კი მხო ლოდ მი ნი მა ლუ რი მეთ ვალ ყუ რე ო ბაა სა ჭი რო 
(თუ პა ცი ენტს პრობ ლე მე ბი არ აღე ნიშ ნე ბა); 

 პა ცი ენტს სქე სობ რი ვი კავ ში რი სას და მა ტე ბით არაფ რის გა მო ყე ნე ბა არ სჭირ დე ბა. 
ეს ხელს უწყობს ინ ტი მუ რო ბას და წყვილს  სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს თვი თონ და გეგ მონ სა-
სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბა.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს 
საშ ვი ლოს ნო ში და სა შუ ა ლე ბებს? 

 არ იცავს სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, მათ შო რის აივ / შიდ სის-
გან; არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი მათ თ ვის, ვი საც აქვთ სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი 
ინ ფექ ცი ე ბის მა ღა ლი რის კი;

 შე საძ ლე ბე ლია ინ ფექ ცი ის შეჭ რა ჩად გ მი სას, თუ არ მოხ და ინ ფექ ცი ის პრე-
ვენ ცი ა; 

 ჩად გ მი სას აღი ნიშ ნე ბა მცი რე ო დე ნი ტკი ვი ლი და სის ხ ლ დე ნა;
 სშს შე იძ ლე ბა თა ვის თა ვად გა მო ვარ დეს;
 ჩად გ მის დროს იშ ვი ა თად (1000-დან 1-ზე ნაკ ლებ შემ თხ ვე ვა ში) მო სა ლოდ ნე ლია 
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საშ ვი ლოს ნოს პერ ფო რა ცია (გახვრეტა);
 პირ ვე ლი სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ ხში რია მენ ს ტ რუ ა ცი ის გაძ ლი ე რე-

ბა/ გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა, ტკი ვი ლის გაძ ლი ე რე ბა, მენ ს ტ რუ ა ცი ა თა შო რის სის ხ ლ დე ნა/ სის-
ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი, რაც ზო გი ერთ ქალს გარ კ ვე უ ლი ხა რის ხით შე საძ ლოა შემ დე გაც 
გა უგ რ ძელ დეს;

 არ იცავს საკ ვერ ცხი სა და საშ ვი ლოს ნოს კი ბოს გან (განსხვავებით კომ ბი ნი-
რე ბუ ლი ორა ლუ რი კონ ტ რა ცეპ ტი ვე ბის გან) და საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბოს გან 
(განსხვავებით ბა რი ე რუ ლი მე თო დე ბის გან);

 მძი მე გარ თუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში აუცი ლე ბე ლია და უ ყოვ ნე ბე ლი სა მე დი ცი ნო რე-
ა გი რე ბა და მა ღა ლი დო ნის მომ სა ხუ რე ბა.

მა მა კა ცი სა და ქა ლის კონ დო მე ბი 
(პრეზერვატივები)

მას შემ დეგ, რაც ინ გ ლი სელ მა ექიმ მა კონ დომ მა სა ზო გა დო ე ბას არა სა სურ ვე-
ლი ორ სუ ლო ბის გან თავ და სა ცა ვად სპე ცი ა ლუ რი „ტომრები” შეს თა ვა ზა, კონ დო მი 
ანუ პრე ზერ ვა ტი ვი ფარ თოდ გავ რ ცელ და მთელ მსოფ ლი ო ში და საკ მა ოდ წარ მა-

ქალის 
კონდომი

მამაკაცის 
კონდომი

ინექციური 
საშუალებები

საშვილოსნოსშიგა
საშუალებები

ორალური
კონტრაცეპტივები

პლასტირის
კონტრაცეპტივი

ვაგინალური
რგოლი

დაოჯახების 
გეგმა
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ტე ბულ ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბად იქ ცა.
მა მა კა ცი სა და ქა ლის კონ დო მე ბი კონ ტ რა ცეპ ცი ის ბა რი ე რუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი 

გახ ლავთ. ისი ნი ხელს უშ ლის კვერ ცხუჯ რე დი სა და სპერ მა ტო ზო ი დის შეხ ვედ-
რას, ასე ვე ინ ფექ ცი უ რი აგენ ტე ბის გა და ცე მას მა მა კა ცი დან ქალ ზე ან პი რი ქით, 
რაც ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და. არ სე ბობს მა მა კა ცის 
მრა ვა ლი სა ხის, ფორ მი სა და ზო მის პრე ზერ ვა ტი ვი. მა მა კა ცის კონ დო მი თხე ლი 
ლა ტექ სის (რეზინის) ან პო ლი უ რე თა ნის გან (პლასტიკური მა სა ლა) მზად დე ბა. იგი 
თავ ს დე ბა მა მა კა ცის ერე გი რე ბულ (გამაგრებულ) სას ქე სო ასო ზე. ქა ლის კონ დო-
მი კი მზად დე ბა ძალ ზე თხე ლი პო ლი უ რე თა ნის გან, თავ ს დე ბა სა შო ში და თა ვი-
სუფ ლად ეკ ვ რის მას.

რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვს კონ დომს?

 მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ჭი როა მხო ლოდ სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს;
 იცავს სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, მათ შო რის აივ / შიდ სი სა და 

ვი რუ სუ ლი ჰე პა ტი ტე ბის გან;
 პრაქ ტი კუ ლად არ გა აჩ ნია გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი და გარ თუ ლე ბე ბი;
 მარ ტი ვი ა, მო ხერ ხე ბუ ლი ა, ხელ მი საწ ვ დო მია ფა სის თვალ საზ რი სი თაც.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს კონ დომს?

 მი სი მოხ მა რე ბა უკავ შირ დე ბა სქე სობ რივ აქტს;
 მა მა კა ცის კონ დო მი შე იძ ლე ბა ჩა მო ცურ დეს ან გას კ დეს და და კარ გოს თა ვი სი 

ფუნ ქ ცი ა. გა მოკ ვ ლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ პო ლი უ რე თა ნის კონ დო მე ბი უფ რო ხში რად 
სკდე ბა, ვიდ რე ლა ტექ სი სა;

 ზო გი ადა მი ა ნი გან სა კუთ რე ბით მგრძნო ბი ა რეა იმ ქი მი კა ტე ბის მი მართ, რომ-
ლებ საც შე ი ცავს ლა ტექ სი, თუმ ცა ეს იშ ვი ა თი ა;

 მა მა კა ცის კონ დო მის გა მო ყე ნე ბი სას მა მა კაც მა პე ნი სი (სასქესო ასო) ეაკუ ლა-
ცი ის თა ნა ვე (სპერმის გა მო ყო ფის თა ნა ვე) ფრთხი ლად უნ და გა მო ი ღოს სა შო დან 
– ფრთხი ლად უნ და იყოს, რა თა სა შო ში არ ჩა იღ ვა როს სპერ მა; 

 ქა ლის კონ დო მის გა მო ყე ნე ბი სას უნ და დარ წ მუნ დეთ, რომ მა მა კა ცის სას ქე სო 
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ასო კონ დო მის შიგ ნით არის მო თავ სე ბუ ლი და არა კონ დომ სა და სა შოს შო რის და 
რომ კონ დო მის გახ ს ნი ლი ბო ლო სა შოს გა რეთ რჩე ბა. 

კონ დო მის (პრეზერვატივის) გა მო ყე ნე ბა ეფექ ტუ რი რომ იყოს, 
აუცი ლე ბე ლია ზო გი ერ თი წე სის დაც ვა:

 იგი ბნელ და გრილ ად გი ლას უნ და ინა ხე ბო დეს. გა მო ყე ნე ბის წინ შე ა მოწ მეთ, 
და ზი ა ნე ბუ ლი ხომ არ არის პა კე ტი, რო მელ შიც კონ დო მია მო თავ სე ბუ ლი.

 ნუ გახ ს ნით კონ დო მის პა კეტს მჭრე ლი და მახ ვი ლი საგ ნე ბის დახ მა რე ბით.
 არ შე იძ ლე ბა ვა და გა სუ ლი კონ დო მის გა მო ყე ნე ბა.
 კონ დო მი მხო ლოდ ერ თ ჯე რა დად გა მო ი ყე ნე ბა.
 ნუ ატა რებთ დიდ ხანს კონ დომს ჯი ბით და ნუ შე ი ნა ხავთ ბა ლი შის ქვეშ – სით-

ბოს ზე მოქ მე დე ბამ შე იძ ლე ბა ლა ტექ სის და ზი ა ნე ბა გა მო იწ ვი ოს.
 კონ დო მის ხმა რე ბი სას არ შე იძ ლე ბა საცხად ვა ზე ლი ნი სა და მსგავ სი შე მად-

გენ ლო ბის ნივ თი ე რე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა – ისი ნი პრე ზერ ვა ტივს აზი ა ნებს.
 კონ დო მის გა მო ყე ნე ბა სპერ მი ცი დებ თან ერ თად სჯობს. მა თი ერ თ დ რო უ ლი 

ხმა რე ბა იძ ლე ვა ორ სუ ლო ბის თა ვი დან აცი ლე ბის გა რან ტი ას კონ დო მის შემ თხ ვე-
ვი თი და ზი ა ნე ბი სას და 95-98%-მდე ზრდის ამ მე თო დის ეფექ ტუ რო ბას.

სა შოს დი აფ რაგ მა,  საშ ვი ლოს ნოს 
ყე ლის ჩა ჩი და სპერ მი ცი დე ბი

სა შოს დი აფ რაგ მა ნა ხე ვარ ს ფე როს ფორ მი სა ა. დამ ზა დე ბუ ლია თხე ლი რბი ლი 
ლა ტექ სის (რეზინის) ან სი ლი კო ნის გან. მი სი რკა ლი დრე კა დი ა. საშ ვი ლოს ნოს ყე-
ლის ჩა ჩი მას თან შე და რე ბით მომ ც რო ა, თავ ს დე ბა საშ ვი ლოს ნოს ყელ ზე და ისიც 
ლა ტექ სის ან სი ლი კო ნის გან მზად დე ბა.

დი აფ რაგ მა თავ ს დე ბა სა შო ში და საშ ვი ლოს ნოს ყელს (საშვილოსნოში შე სას ვ-
ლელს) მას ში სპერ მა ტო ზო ი დე ბის მოხ ვედ რი სა გან იცავს. არ სე ბობს სხვა დას ხ ვა 
ზო მი სა და ფორ მის დი აფ რაგ მა. ლა ტექ სის დი აფ რაგ მა სა მი სა ხი სა ა: ბრტყე ლი, 
დახ ვე უ ლი და ზამ ბა რი სებ რი, სი ლი კო ნის დი აფ რაგ მა კი ორი სა ხი სა: დახ ვე უ ლი 
და ზამ ბა რი სებ რი.

ასე ვე სა მი სა ხი საა ლა ტექ სის სარ ქ ვე ლი: რკა ლი სებ რი, ყე ლი სებ რი და წაგ რ ძე-
ლე ბუ ლი. ამ ჟა მად სი ლი კო ნის სარ ქ ვე ლე ბის ერ თი ნა ირ სა ხე ო ბაა ხელ მი საწ ვ დო მი 
(FemCap). ამას თა ნა ვე, სარ ქ ვე ლე ბი სხვა დას ხ ვა ზო მი სა ა. ექი მი ან მედ და გა სინ-
ჯ ვის შემ დეგ და გეხ მა რე ბათ, გან საზღ ვ როთ, რო მე ლია თქვენ თ ვის ყვე ლა ზე მო-
ხერ ხე ბუ ლი.

ეფექ ტი ა ნო ბის გა საძ ლი ე რებ ლად დი აფ რაგ მას და სარ ქ ველს სპერ მი ციდ თან ერ-
თად იყე ნე ბენ. სპერ მი ცი დი ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბა ა, რო მე ლიც ანად გუ რებს სპერ მას 
– ეაკუ ლა ცი ის დროს გა მო ყო ფილ ბლანტ სითხეს, რო მე ლიც სპერ მა ტო ზო ი დებს 
შე ი ცავს. დი აფ რაგ მა და სარ ქ ვე ლი ფა რა ვენ საშ ვი ლოს ნოს ყელს და სპერ მა ტო ზო-
იდს კვერ ცხუჯ რე დამ დე არ უშ ვე ბენ, ხო ლო სპერ მი ცი დი კლავს სპერ მას.
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რა უპი რა ტე სო ბე ბი აქვს 
დი აფ რაგ მა სა და სარ ქ ველს?

 ისი ნი გა მო ი ყე ნე ბა უშუ ა ლოდ სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს;
 არ ქმნის ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის სე რი ო ზულ საფ რ თხეს;
 შე გიძ ლი ათ, აკონ ტ რო ლოთ კონ ტ რა ცეპ ცი ა;
 არ სე ბობს მა თი არ ჩე ვა ნი;
 სა შო ში მა თი მო თავ სე ბა შე საძ ლე ბე ლია სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტის დაწყე ბამ დე 

ნე ბის მი ერ ხელ საყ რელ მო მენ ტ ში;
 ისი ნი, გარ კ ვე ულ წი ლად, საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის კი ბო სა და სქე სობ რი ვი გზით გა-

დამ დე ბი ზო გი ერ თი ინ ფექ ცი ის გან და გი ცა ვენ.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს 
დი აფ რაგ მა სა და სარ ქ ველს?

 სა შო ში მათ მო სა თავ სებ ლად, შე საძ ლო ა, სქე სობ რი ვი აქ ტის შეწყ ვე ტა გახ დეს 
სა ჭი რო;

 ზო გი ერთს სპერ მი ცი დი გარ კ ვე ულ დის კომ ფორტს უქ მ ნის;
 მი სი გა მო ყე ნე ბის სწავ ლას შე საძ ლოა გარ კ ვე უ ლი დრო დას ჭირ დეს;
 ზო გი ერთ ქალს, რო მე ლიც დი აფ რაგ მით სარ გებ ლობს, ცის ტი ტი აწუ ხებს. 

სთხო ვეთ ექიმს, შე სა ფე რი სი ზო მის დი აფ რაგ მის შერ ჩე ვა ში და გეხ მა როთ. ცის ტი-
ტის დროს უფ რო პა ტა რა ან რბილ რ კა ლი ა ნი დი აფ რაგ მის გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა 
პრობ ლე მა შე გიმ სუ ბუ ქოთ;

 ზო გი ერ თი ადა მი ა ნი გან სა კუთ რე ბით მგრძნო ბი ა რეა ლა ტექ სი სა და სპერ მი ცი-
დის შე მად გე ნე ლი ქი მი კა ტე ბის მი მართ. შე საძ ლო ა, მათ ქალს ან მის პარ ტ ნი ორს 
კა ნი ან ლორ წო ვა ნი გარ სი გა უ ღი ზი ა ნოს.

კონ ტ რა ცეპ ცი ის ბუ ნებ რი ვი მე თო დე ბი

არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან თა ვის დაც ვა შე საძ ლე ბე ლია ბუ ნებ რი ვი გზი თაც, 
ყო ველ გ ვა რი მე დი კა მენ ტი სა თუ ფი ზი კუ რი ჩა რე ვის გა რე შე. ამ მე თო დის მი ზა ნი 
და ორ სუ ლე ბის თვალ საზ რი სით სა რის კო დღე ე ბის გან საზღ ვ რა ა.

ოჯა ხის ბუ ნებ რი ვი და გეგ მ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ ყუ რადღე ბით ადევ ნებთ თვალს 
თქვე ნი სხე უ ლის ბუ ნებ რივ ნიშ ნებს და და ორ სუ ლე ბის თ ვის მზად ყოფ ნის მაჩ ვე ნებ-
ლებს მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ყო ველ დღეს. 

ზუს ტად რომ გა მოვ თ ვა ლოთ „საშიში” და „უსაფრთხო” დღე ე ბი, სა ჭი რო ა:

 სხე უ ლის ბა ზა ლუ რი ტემ პე რა ტუ რის ჩა ნიშ ვ ნა (ტემპერატურის გა ზომ ვა სწორ 
ნაწ ლავ ში ყო ველ დი ლით სა წო ლი დან ად გო მამ დე და მო ნა ცე მე ბის ჩა ნიშ ვ ნა მენ ს ტ-
რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის დღე ე ბის მი ხედ ვით);

 საშ ვი ლოს ნოს ყე ლის სეკ რე ცი ის (ლორწოს წე ვა დო ბის) კონ ტ რო ლი;
 მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის გა მოთ ვ ლა.
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მო დი, გა ვარ კ ვი ოთ, მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის რო მელ ფა ზებ ში ხდე ბა და ორ სუ ლე ბა 
და რო მელ ში – არა. ამი სათ ვის გან ვი ხი ლოთ შემ დე გი მა გა ლი თი – ავი ღოთ 28-დღიანი 
ციკ ლი მენ ს ტ რუ ა ცი ის 5-დღიანი პე რი ო დით. თვალ სა ჩი ნო ე ბის თ ვის ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
ცხრი ლიც მო ვიშ ვე ლი ოთ:

1 2 3 4 5 6 7 8    არა ფერ ტი ლუ რი დღე ე ბი
9 10 11 12 13 14 15 16 17  ფერ ტი ლუ რი (ნაყოფიერი) დღე ე ბი

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  არა ფერ ტი ლუ რი დღე ე ბი   

კვერ ცხუჯ რე დი მხო ლოდ 24 სა ათს ცოცხ ლობს. ზოგ ჯერ საკ ვერ ცხე ერ თ ზე მეტ 
კვერ ცხუჯ რედს გა მო ი მუ შა ვებს (დანარჩენები პირ ვე ლის გა მო თა ვი სუფ ლე ბი დან 24 
სა ა თის გან მავ ლო ბა ში გა მო ი ყო ფა). სპერ მა ტო ზო იდს კი ქა ლის ორ გა ნიზ მ ში 7 დღის 
გან მავ ლო ბა ში შე უძ ლია არ სე ბო ბა. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ თუ სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი 
კვერ ცხუჯ რე დის გა მოს ვ ლამ დე მაქ სი მუმ 7 დღით ად რე გქონ დათ, მა ინც შე იძ ლე ბა და-
ორ სულ დეთ.

კონ ტ რა ცეპ ცი ის ბუ ნებ რი ვი 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბის წე სე ბი

 უნ და მო ი ნიშ ნოს მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის პირ ვე ლი დღე 6 თვის გან მავ ლო ბა ში.
 უნ და დად გინ დეს ყვე ლა ზე ხან გ რ ძ ლი ვი და ხან მოკ ლე მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლი 6 

თვის გან მავ ლო ბა ში (ექიმთან მის ვ ლამ დე ან მას თან კონ სულ ტა ცი ის შემ დეგ).
 პირ ვე ლი ფერ ტი ლუ რი (ნაყოფიერი) დღის და სად გე ნად ყვე ლა ზე ხან მოკ ლე მენ ს ტ-

რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას აკ ლ დე ბა 18.
პირ ვე ლი ფერ ტი ლუ რი დღე = ხან მოკ ლე მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას 

– 18
 ბო ლო ფერ ტი ლუ რი დღის გა მო სათ ვ ლე ლად ხან გ რ ძ ლივ მენ ს ტ რუ ა ცი ულ ციკლს 

აკ ლ დე ბა 11
ბო ლო ფერ ტი ლუ რი დღე = ხან გ რ ძ ლი ვი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას 

– 11
 ამ გ ვა რად, თუ ბო ლო ექ ვ სი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 28, 26, 29, 

27, 29 და 27 დღე იყო, ფერ ტი ლუ რი ფა ზის პირ ვე ლი დღე იქ ნე ბა 26-18=8, ხო ლო ბო ლო 
დღე – 29-11=18

ასე რომ, თუ და ორ სუ ლე ბა არ გსურთ, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, სქე-
სობ რი ვი კონ ტაქ ტის გან თავ შე კა ვე ბას მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის მერ ვე- მეთ ვ რა მე ტე 
დღე ე ბის ჩათ ვ ლით გირ ჩევთ.

რა უპი რა ტე სო ბა აქვს ოჯა ხის ბუ ნებ რივ და გეგ მ ვას?

 თქვე ნი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა სა კუ თა რი ორ-
გა ნიზ მის შე სა ხებ მეტ ცოდ ნას შეგ ძენთ და ორ სუ ლო ბის და გეგ მ ვა ში ან თა ვი დან 
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აცი ლე ბა ში და გეხ მა რე ბათ;
 ის არ მო ითხოვს ქი მი უ რი ნივ თი ე რე ბის თუ ფი ზი კუ რი პრო დუქ ცი ის გა მო ყე ნე ბას;
 არ არის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის სა რის კო;
 არ გა აჩ ნია გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი;
 და გეხ მა რე ბათ გან საზღ ვ როთ ნორ მა ლუ რი თუ პა თო ლო გი უ რი გა მო ნა დე ნი სა შო დან;
 ფერ ტი ლო ბა შე გიძ ლი ათ აღიდ გი ნოთ უმალ ვე, რო გორც კი მო ი სურ ვებთ;
 მე თო დი მი სა ღე ბია ყვე ლა რე ლი გი ი სა თუ კულ ტუ რის თ ვის.

რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს ოჯა ხის ბუ ნებ რივ და გეგ მ ვას?

 ამ თვალ საზ რი სით თქვე ნი ორ გა ნიზ მის შეს წავ ლას 3-დან 6 თვემ დე დას ჭირ დე ბა, 
რაც გა და ა ვა დებს მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. დაკ ვირ ვე ბის შე დე გე ბი ყო-
ველ დღი უ რად უნ და ჩა ი წე როთ.

 ზო გი ერ თ მა გა რე მო ე ბამ, რო გო რიც არის ავად მ ყო ფო ბა, ცხოვ რე ბის წე სი, სტრე სი 
ან მოგ ზა უ რო ბა, შე საძ ლო ა, გა არ თუ ლოს მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე ფა სე ბა. 

 თუ და ორ სუ ლე ბა არ გსურთ, და ორ სუ ლე ბი სათ ვის ხელ საყ რელ პე რი ოდ ში თა ვი უნ-
და შე ი კა ვოთ სქე სობ რი ვი კავ ში რის გან ან და გა მო ი ყე ნოთ მა მა კა ცის ან ქა ლის კონ დო მი.

 ბუ ნებ რი ვი მე თო დე ბი სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან ვერ და გი-
ცავთ.

 მე თო დის ეფექ ტუ რო ბა არ არის მა ღა ლი.

შეწყ ვე ტი ლი სქე სობ რი ვი აქ ტი

შეწყ ვე ტი ლი სქე სობ რი ვი აქ ტის მე თო დის გა მო ყე ნე ბი სას სა შო დან ასოს გა მო-
ღე ბა ეაკუ ლა ცი ამ დე (სპერმის გა მო ყო ფამ დე) უნ და მოხ დეს. ეს თა ვი დან აგა ცი-
ლებთ სპერ მა ტო ზო ი დი სა და კვერ ცხუჯ რე დის შეხ ვედ რას და, მა შა სა და მე, გა ნა-
ყო ფი ე რე ბას.

რა უპი რა ტე სო ბა აქვს შეწყ ვე ტილ სქე სობ რივ აქტს?

  ეფექ ტი ა ნია და უ ყოვ ნებ ლივ;
 შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს რო გორც კონ ტ რა ცეპ ცი ის და მა ტე ბი თი მე თო დი 

სხვა მე თო დის გა მო ყე ნე ბის წე სე ბის დარ ღ ვე ვი სას;
 გავ ლე ნას არ ახ დენს ქა ლის ორ გა ნიზ მ ზე;
 არ მო ითხოვს ფი ნან სურ და ნა ხარჯს;
 ხელს უწყობს ოჯა ხის და გეგ მ ვა ში მა მა კა ცის მო ნა წი ლე ო ბას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შეწყ ვე ტი ლი სქე სობ რი ვი აქ ტის ეფექ ტი ა ნო ბა მცი რე ა, იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ახალ გაზ რ დებ ში სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი ხში რად და უ გეგ მა ვი 
და მო უ ლოდ ნე ლი ა, და უც ვე ლი სქე სობ რი ვი აქ ტის შემ თხ ვე ვა ში ორ სუ ლო ბის რის კის შე-
სამ ცი რებ ლად ეს მე თო დი ერ თა დერთ გა მო სა ვალს წარ მო ად გენს. მოქ მე დებს პრინ ცი პი 
„სჯობს მცი რე დი, ვიდ რე არა ფე რი”.
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რა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი აქვს შეწყ ვე ტილ სქე სობ რივ აქტს?
 

 ეფექ ტუ რო ბა სხვა მე თო დებ თან შე და რე ბით და ბა ლია და და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, 
იყე ნებს თუ არა წყვი ლი მე თოდს ყვე ლა სქე სობ რი ვი აქ ტის დროს (4-18 ორ სუ ლო ბა 100 
ქალ ზე წე ლი წად ში გა მო ყე ნე ბის პირ ვე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში);

 ეფექ ტუ რო ბა შე საძ ლე ბე ლია კი დევ უფ რო შემ ცირ დეს ბო ლო  ე ა კუ ლა ცი ის შემ დეგ 
(< 24 სთ) ურეთ რა ში დარ ჩე ნი ლი სპერ მის გა მო;

 შე საძ ლო ა, იკ ლოს სექ სუ ა ლუ რი დაკ მა ყო ფი ლე ბის ხა რის ხ მა; 
 არ იცავს სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, მათ შო რის ვი რუ სუ ლი 

ჰე პა ტი ტი B-სა და აივ / შიდ სი სა გან.

ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის მე თო დი (ლამ)

ბავ შ ვის ძუ ძუ თი კვე ბის პე რი ოდ ში ბუ ნე ბა თვი თონ ვე უწყობს ხელს ქალს, და იც ვას 
გან საზღ ვ რუ ლი შუ ა ლე დი ორ სუ ლო ბა თა შო რის.  ამ დე ნად, ძუ ძუ თი კვე ბა მხო ლოდ ბავ-
შ ვის თ ვის კი არა, დე დის თ ვი საც მე ტად სა სარ გებ ლო ა. ძუ ძუ თი მარ თე ბუ ლი კვე ბი სას, 
პირ ვე ლი 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ქა ლის ორ გა ნიზ მ ში წყდე ბა კვერ ცხუჯ რე დის მომ წი ფე-
ბის გა მომ წ ვე ვი ჰორ მო ნე ბის გა მო მუ შა ვე ბა.

ვი ნა ი დან ოპ ტი მა ლურ შუ ა ლე დად ორ სუ ლო ბა თა შო რის არა ნაკ ლებ 2 წე ლი ით ვ ლე ბა, 
ლაქ ტა ცი უ რი ამე ნო რე ის მე თო დის ეფექ ტუ რო ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ სა სურ ვე ლი ა, ამ 
შუ ა ლე დის და სა ცა ვად კონ ტ რა ცეპ ცია გა აგ რ ძე ლოთ მე ძუ ძუ რი დე დი სათ ვის და საშ ვე ბი 
სხვა მე თო დის გა მო ყე ნე ბით.

ლამ -ის უპი რა ტე სო ბე ბი:
 მა ღა ლე ფექ ტუ რია (98%);
 მო ხერ ხე ბუ ლი ა;
 მშო ბი ა რო ბის შემ დეგ და უ ყოვ ნებ ლივ იწყე ბა;
 ხელს არ უშ ლის სქე სობ რივ ურ თი ერ თო ბას;
 არ გა აჩ ნია გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი;
 სა სარ გებ ლოა დე დის თ ვი საც და ბავ შ ვის თ ვი საც.

ლამ -ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი:
 ვერ მო იხ მა რენ ის ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც მი ზეზ თა გა მო ჩვილს ძუ ძუ თი არ კვე ბა ვენ;
 და მო კი დე ბუ ლია ლამ -ის კრი ტე რი უ მე ბის დაც ვა ზე;
 სა მე დი ცი ნო და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის გა მო, შე საძ ლო ა, ძუ ძუ თი კვე ბის 

 შე ნარ ჩუ ნე ბა გა ჭირ დეს;
 მე თო დის გა მო ყე ნე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა შეზღუ დუ ლი ა;
 არ იცავს სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან 

 (მათ შო რის – აივ / შიდ სის გან).

გა ით ვა ლის წი ნეთ: 
 ბავ შ ვი უნ და კვე ბოთ მხო ლოდ ძუ ძუ თი ყო ველ გ ვა რი და ნა მა ტის, სითხი სა და 

წყლის გა რე შე;
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 ძუ ძუ თი კვე ბა უნ და ხდე ბო დეს მოთხოვ ნი ლე ბის და მი ხედ ვით, და ახ ლო ე ბით 8-12-
ჯერ დღე- ღა მე ში. კვე ბა თა შო რის ინ ტერ ვა ლი 3-4 სა ათს არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს.

თუ ძუ ძუ თი კვე ბის პე რი ოდ ში მენ ს ტ რუ ა ცია აღ გიდ გათ, არ იცავთ ზე მოთ მი თი თე-
ბულ კვე ბის რე ჟიმს და თქვე ნი შვი ლი 6 თვე ზე მე ტი ხნი სა ა, და ორ სუ ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბა იზ რ დე ბა. სა ჭი როა ოჯა ხის და გეგ მ ვის და მა ტე ბი თი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა და ძუ-
ძუ თი კვე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა ბავ შ ვის ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის.  

კონ ტ რა ცეპ ცი ის 
ქი რურ გი უ ლი მე თო დე ბი

მე თო დის არ სი ქა ლებ ში საშ ვი ლოს ნოს მი ლე ბის ქი რურ გი უ ლი გზით გა დაკ ვან ძ ვა ა, 
რაც კვერ ცხუჯ რე დი სა და სპერ მა ტო ზო ი დის შერ წყ მას ხელს უშ ლის. ამა ვე მიზ ნით მი-
მარ თა ვენ მა მა კა ცებ ში სა თეს ლე ბა გი რა კე ბის (სპერმატოზოიდების გამ ტა რი მი ლე ბის) 
გა დაჭ რას (ვაზექტომიას). ეს მე თო დი გავ ლე ნას არ ახ დენს მენ ს ტ რუ ა ცი ულ ციკ ლ სა და 
ენ დოკ რი ნულ ფუნ ქ ცი ებ ზე, მა მა კა ცის პო ტენ ცი ა ზე, გა რეგ ნო ბა სა და ჰორ მო ნულ სტა-
ტუს ზე, თუმ ცა ვერც სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბი სა და შიდ სის გან იცავს.

ქარ თ ველ ახალ გაზ რ დებს შო რის მე თო დი დი დი პო პუ ლა რო ბით არ სარ გებ ლობს, თუმ-
ცა მრა ვალ ქვე ყა ნა ში, სა დაც ად რე ულ ასაკ ში ქორ წი ნე ბაა მი ღე ბუ ლი (მაგალითად, აზი ი-
სა და აფ რი კის ზო გი ერთ სა ხელ მ წი ფო ში), ახალ გაზ რ დე ბი ამ მე თოდს ხში რად იყე ნე ბენ.

ეს მე თო დი რე კო მენ დე ბუ ლია მათ თ ვის, ვის თ ვი საც ამა თუ იმ მი ზე ზით ორ სუ ლო ბა 
და მშო ბი ა რო ბა უკუ ნაჩ ვე ნე ბია და მათ თ ვის, ვინც სავ სე ბით დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ მე ტი 
შვი ლის გა ჩე ნა აღარ სურს. მე თო დი 100%-იანი ეფექ ტუ რო ბით გა მო ირ ჩე ვა და, რო გორც 
ვთქვით, მენ ს ტ რუ ა ცი ულ ციკ ლ სა თუ სხვა ენ დოკ რი ნულ ფუნ ქ ცი ებ ზე არ მოქ მე დებს.

იცით თუ არა, რომ:
 ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო სა შუ ა ლე ბა თა გა მო ყე ნე ბის შეწყ ვე ტის შემ დეგ შვი ლოს-

ნო ბის უნა რი სწრა ფად აღ დ გე ბა (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო ცა ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე-
გოდ ქი რურ გი უ ლი მე თო დია გა მო ყე ნე ბუ ლი);

 ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო ჰორ მო ნუ ლი აბე ბი მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის მოშ ლი ლო-
ბა თა და სხვა გი ნე კო ლო გი ურ და ა ვა დე ბა თა სამ კურ ნა ლოდ გა მო ი ყე ნე ბა;

 ქა ლებს, რომ ლე ბიც დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში იყე ნე ბენ ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო 
ჰორ მო ნულ სა შუ ა ლე ბებს, ორ ჯერ უფ რო იშ ვი ა თად უვი თარ დე ბათ სარ ძე ვე ჯირ კ ვ ლე-
ბი სა და სას ქე სო ორ გა ნო ე ბის სიმ სივ ნე ე ბი;

 ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო თა ნა მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბებს ხმა რო-
ბენ, უფ რო გვი ან ბერ დე ბი ან, იშ ვი ა თად აწუ ხებთ კლი მაქ ტე რუ ლი სინ დ რო მი და დიდ-
ხანს ცოცხ ლო ბენ.

გახ სოვ დეთ:
 სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის გან, მათ შო რის აივ / შიდ სი სა და ჰე პა ტი ტის-

გან, ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო თა ნა მედ რო ვე სა შუ ა ლე ბებს შო რის მხო ლოდ კონ დო მი იცავს.
 ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის მი ღე ბა უმ ჯო ბე სია სა ღა მოს, ერ თ სა 

და იმა ვე დროს.
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 ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის მი ღე ბი სას გა მოვ ლე ნი ლი გვერ დი თი ეფექ ტე ბი (თავის ტკი ვი-
ლი და მკერ დის და ჭი მუ ლო ბა, მცი რე დი სის ხ ლი ა ნი გა მო ნა დე ნი, გუ ლის რე ვის შეგ რ ძ ნე-
ბა) სა გან გა შო არ არის და 1-2 კურ სის შემ დეგ გა ივ ლის.

 სი გა რე ტის წე ვა ზრდის ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას, გან სა კუთ რე ბით – 35 წელ ზე მე ტი ასა კის ქა ლებ ში.

 თუ ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო ჰორ მო ნუ ლი აბის მი ღე ბა და გა ვიწყ დათ, გა მო ტო ვე-
ბუ ლი აბი გახ სე ნე ბის თა ნა ვე მი ი ღეთ, ხო ლო მომ დევ ნო – დად გე ნი ლი რი გის მი ხედ ვით.

 საშ ვი ლოს ნო შია თუ არა საშ ვი ლოს ნოს ში გა სა შუ ა ლე ბა, ამის შე მოწ მე ბა შე იძ ლე ბა 
ყო ვე ლი მენ ს ტ რუ ა ცი ის შემ დეგ სა შო ში მი სი ძა ფე ბის ხე ლით მო სინ ჯ ვით.

 ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის მი ღე ბა ექიმ თან კონ სულ ტა ცი ის გა რე შე არ შეწყ ვი ტოთ.
 ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო ჰორ მო ნუ ლი აბე ბის არა რე გუ ლა რუ ლი მი ღე ბა მათ ეფექ-

ტუ რო ბას აქ ვე ი თებს.

და ორ სუ ლე ბის რის კი 
მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში

რო დე საც მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში და ორ სუ ლე ბა ზე სა უბ რო ბენ, იგუ ლის ხ მე ბა, რომ 
საქ მე ეხე ბა 20 წლამ დე ასა კის ქა ლებს. თა ნა მედ რო ვე გო გო ნებს შო რის გახ შირ და 
ქორ წი ნე ბამ დე ლი სქე სობ რი ვი კავ ში რე ბი, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, და უ გეგ მავ ორ სუ ლო-
ბა თა რიცხ ვ საც ზრდის. სტა ტის ტი კას თუ მო ვიშ ვე ლი ებთ, სქე სობ რი ვი აქ ტი ვო ბის 
დაწყე ბი დან 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ყო ვე ლი 100 ასე თი კავ ში რი დან 50 ორ სუ ლო ბით 
მთავ რ დე ბა, მათ გან მე ხუ თე დი – პირ ვე ლი თვის გან მავ ლო ბა ში.

სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცია
 რა თქმა უნ და, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 20 წლამ დე ასა კის გო გო ნას 

ნორ მა ლუ რი ორ სუ ლო ბა ჰქონ დეს და ჯან მ რ თე ლი შვი ლიც შვას, მაგ რამ აქ ვე უნ და 
ით ქ ვას, რომ ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის გარ თუ ლე ბე ბით, 20-30 წლის ქა ლებ-
თან შე და რე ბით 15-19 წლის ქა ლე ბის სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა  2-ჯერ მა ღა ლი ა, ხო ლო 15 
წლამ დე ასა კის მო ზარ დე ბი სა – 5-ჯერ.

 ორ გა ნიზ მის უმ წიფ რო ბის გა მო მო ზარდ გო გო ნებს შო რის სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა ზე 
გა ცი ლე ბით ხში რია სამ შო ბი ა რო ტრავ მე ბი და ინ ფი ცი რე ბა, რაც შემ დ გომ ში მათ 
და ინ ვა ლი დე ბას გა ნა პი რო ბებს.

 მო ზარ დებ ში დი დია ნა ად რე ვი მშო ბი ა რო ბის სა შიშ რო ე ბა.
 მო ზარ დი გო გო ნე ბის მი ერ გა ჩე ნი ლი ბავ შ ვე ბის სიკ ვ დი ლი ა ნო ბა 1 წლამ დე 

ასაკ ში 1,5-ჯერ აღე მა ტე ბა ზრდას რუ ლი ქა ლე ბის შვი ლე ბის სიკ ვ დი ლი ა ნო ბას.
 დრო ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ან გა სუ ქე ბის ში შით მო ზარ დე ბი ხში რად იკ ვე ბე ბი ან 

არას წო რად, რაც, ბუ ნებ რი ვი ა, უფ რო მე ტად ზრდის ორ სუ ლო ბის დროს გარ თუ-
ლე ბა თა რისკს.

 მო ზარ დე ბი, რო მელ თაც ერ თ ზე მე ტი სქე სობ რი ვი პარ ტ ნი ო რი ჰყავთ, სქე სობ-
რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბით (ქლამიდიოზით, გო ნო რე ით, ვე ნე რი უ ლი კოჟ-
რე ბით, B ჰე პა ტი ტით, აივ -ით) ინ ფი ცი რე ბის უფ რო მა ღა ლი რის კის წი ნა შე დგა ნან.

 სი გა რე ტი, ალ კო ჰო ლი და ნარ კო ტი კი, რომ ლე ბიც, სამ წუ ხა როდ, მო ზარ დე ბის 
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სო ცი ა ლუ რი ცხოვ რე ბის ნა წილს წარ მო ად გენს, სე რი ო ზულ პრობ ლე მებს უქ მ ნის 
ნა ყო ფის გან ვი თა რე ბას და ორ სუ ლის ჯან მ რ თე ლო ბას.

 ორ სულ მო ზარ დებს შო რის გავ რ ცე ლე ბუ ლია ანე მი ა, რაც რკი ნის მზარ დი 
მოთხოვ ნი ლე ბის შე დე გია და უსა თუ ოდ სა ჭი რო ებს მკურ ნა ლო ბას.

 მო ზარ დო ბის პე რი ოდ ში ორ სუ ლო ბამ შე საძ ლოა ხე ლი შე უ შა ლოს გა ნათ ლე ბა-
სა და სა მო მავ ლო გეგ მებს.

 მო ზარ დო ბის ასაკ ში ორ სუ ლო ბა და დე დო ბა დიდ სირ თუ ლე ებს უკავ შირ დე-
ბა – ამ პე რი ოდ ში გო გო ნა ვერ ახერ ხებს ბავ შ ვ სა და სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბა-
ზე სრულ ყო ფი ლად ზრუნ ვას და, ბუ ნებ რი ვი ა, სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე 
დგე ბა. 

ორ სუ ლო ბის 
ტეს ტე ბი

ორ სუ ლო ბის პირ-
ვე ლი ნი შა ნი, ჩვე უ ლებ რივ, რე გუ ლა რუ ლი 

მენ ს ტ რუ ა ცი უ ლი ციკ ლის ფონ ზე მენ ს ტ რუ ა ცი ის შეწყ ვე ტა ა. ამ ჟა-
მად უამ რა ვი სა ხის ტეს ტი არ სე ბობს, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც შე გიძ ლი ათ და ა-

ზუს ტოთ, ორ სუ ლად ხართ თუ არა.
ორ სუ ლო ბის ტეს ტე ბი შარ დ ში ან სის ხ ლ ში იმ ჰორ მონს აღ მო ა ჩენს, რო მე ლიც მხო-

ლოდ ორ სუ ლო ბი სას გა მო მუ შავ დე ბა. ამ ჰორ მონს ადა მი ა ნის ქო რი ო ნულ გო ნა დოტ რო-
პინს (hCG) ან, უბ რა ლოდ, ორ სუ ლო ბის ჰორ მონს უწო დე ბენ.

რა გან ს ხ ვა ვე ბაა შარ დი სა და სის ხ ლის 
ტეს ტებს შო რის და რო მე ლი სჯო ბი ა?

არ სე ბობს ორ სუ ლო ბის ორ გ ვა რი ტეს ტი – შარ დის და სის ხ ლის. ორი ვე მათ გა ნი 
ორ სუ ლო ბის ჰორ მო ნის აღ მო ჩე ნის თ ვის არის გა მიზ ნუ ლი. ორ სუ ლო ბის და სად გე-
ნად თა ნა მედ რო ვე ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა შარ დის ტეს ტებს ანუ ში ნა ურ ტეს ტებს 
ანი ჭებს უპი რა ტე სო ბას. ეს ტეს ტე ბი ძვი რი არ ღირს, იოლი მო სახ მა რია და მა თი გა-
მო ყე ნე ბა სახ ლის პი რო ბებ შიც შე იძ ლე ბა. რო დე საც ში ნა უ რი ტეს ტი რე ბის შე დე გი 
და დე ბი თი ა, ქალ მა და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და მი მარ თოს გი ნე კო ლოგს ან რეპ რო დუქ ტო-
ლოგს. ექი მი სის ხ ლის ტეს ტი სა და გი ნე კო ლო გი უ რი გა სინ ჯ ვის სა ფუძ ველ ზე და ა-
დას ტუ რებს ან უარ ყოფს ტეს ტის შე დეგს. 

სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბი სის ხ ლის ტეს ტის ორ სა ხე ო ბას იყე ნე ბენ. ერ თია 
რა ო დე ნობ რი ვი ან ბე ტა hCG ტეს ტი, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს ქო რი ო ნუ ლი გო ნა-
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დოტ რო პი ნის ზუსტ რა ო დე ნო ბას სის ხ ლ ში. მი სი მეშ ვე ო ბით ამ ჰორ მო ნის ძალ ზე 
მცი რე რა ო დე ნო ბა საც კი ად გე ნენ, რაც ტეს ტის სი ზუს ტეს გან საზღ ვ რავს. მე ო რე, 
ხა რის ხობ რი ვი ტეს ტი მარ ტივ და დე ბით ან უარ ყო ფით პა სუხს იძ ლე ვა. სი ზუს ტით 
ის შარ დის ტეს ტის ტოლ ფა სი ა. სის ხ ლის ტესტს ქო რი ო ნუ ლი გო ნა დოტ რო პი ნის აღ-
მო ჩე ნა ორ სუ ლო ბის უფ რო ად რე ულ ვა და ზე შე უძ ლი ა, ვიდ რე შარ დი სას. სის ხ ლის 
ტეს ტით ორ სუ ლო ბის დად გე ნა ოვუ ლა ცი ი დან 6-8 დღე ში შე იძ ლე ბა, შარ დის ტეს-
ტით კი – ოვუ ლა ცი ი დან მხო ლოდ 2 კვი რის შემ დეგ.

რამ დე ნად ზუს ტია ორ სუ ლო ბის 
თვით ტეს ტი რე ბა ანუ შარ დის ტეს ტე ბი?

შარ დის ტეს ტე ბის მეშ ვე ო ბით ორ სუ ლო ბის თვით ტეს ტი რე ბა საკ მა ოდ ზუს ტია – 
მა თი უმე ტე სო ბა 97-99%-იანი სი ზუს ტის გა რან ტი ას იძ ლე ვა, მაგ რამ ეს თე ო რი უ ლი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. რე ა ლუ რად (პრაქტიკული გა მო ყე ნე ბი სას) ის შე საძ ლოა გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი იყოს. თუ ტეს ტი სწო რად არ ჩა ტარ და, მი სი შე დე გი ნაკ ლე ბად სან დო იქ ნე ბა.

გირ ჩევთ:
 ყო ველ თ ვის შე ა მოწ მეთ ტეს ტის შე ფუთ ვა, რა თა დარ წ მუნ დეთ, რომ მას არ გას-

ვ ლია ვარ გი სო ბის ვა და – თუ ტეს ტი ვა და გა სუ ლი ა, მი სი შე დე გი ზუს ტი არ იქ ნე ბა.  
 რამ დე ნი მე დღე ში გა ი მე ო რეთ ტეს ტი. პირ ვე ლი ტეს ტი რე ბი სას შე საძ ლოა 

თქვენს შარ დ ში არ იყოს HCG ჰორ მო ნის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა, რო მელ საც ტეს ტი 
ვერ აღ მო ა ჩენს.

 ტეს ტე ბის უმე ტე სო ბა ზუსტ შე დეგს მოგ ცემთ, თუ მას მო სა ლოდ ნე ლი თვი უ რის  
დრო ის თ ვის (ოვულაციიდან და ახ ლო ე ბით 2 კვი რის შემ დეგ) ჩა ი ტა რებთ. უარ ყო ფი-
თი შე დე გი მა შინ შე იძ ლე ბა მი ი ღოთ, თუ არ ხართ ორ სუ ლად ან ოვუ ლა ცია უფ რო 
გვი ან მოხ და, ვიდ რე გე გო ნათ.

 თუ თვით ტეს ტი რე ბის შე დე გი უარ ყო ფი თი ა, ტეს ტი რამ დე ნი მე დღე ში, მაქ სი-
მუმ 1 კვი რა ში გა ი მე ო რეთ. თუ შე დე გი ისევ უარ ყო ფი თი ა, მაგ რამ მა ინც გგო ნი ათ, 
რომ ორ სუ ლად ხართ, და უ ყოვ ნებ ლივ მი მარ თეთ გი ნე კო ლოგს ან რეპ რო დუქ ტო-
ლოგს.

 
რამ შე იძ ლე ბა შე უ შა ლოს ხე ლი 
ორ სუ ლო ბის თვით ტეს ტი რე ბის სი ზუს ტეს?

 წამ ლე ბის უმე ტე სო ბა შარ დის ტეს ტის შე დეგ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს. ტეს ტის 
მცდა რი და დე ბი თი შე დე გი შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მხო ლოდ იმ პრე პა რა ტებ მა, რო-
მელ თა შე მად გენ ლო ბა შიც შე დის ქო რი ო ნუ ლი გო ნა დოტ რო პი ნი. ამ შემ თხ ვე ვა ში 
ტეს ტის შე დე გი და დე ბი თი ა, თქვენ კი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ბრძან დე ბით, რომ ორ სუ ლად 
არ ხართ. თუმ ცა, ეჭ ვე ბის გა სა ქარ წყ ლებ ლად სჯობს ექიმს მი მარ თოთ.

 ალ კო ჰო ლი და ნარ კო ტი კე ბი შარ დის ტეს ტის შე დეგ ზე გავ ლე ნას არ ახ დენს, 
მაგ რამ თუ და ორ სუ ლე ბა გსურთ, ამ ნივ თი ე რე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა არ არის სა სურ-
ვე ლი.
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აბორ ტი და მი სი შე დე გე ბი
აბორ ტი ლა თი ნუ რი სიტყ ვაა (abortus) და ორ სუ ლო ბის ვა დამ დე შეწყ ვე ტას ნიშ ნავს. 

ის ხე ლოვ ნუ რიც შე იძ ლე ბა იყოს და თვით ნე ბუ რიც (სპონტანური).
მი უ ხე და ვად ჩა სახ ვის სა წი ნა აღ მ დე გო იმ უამ რა ვი სა შუ ა ლე ბი სა, თა ნა მედ რო ვე მე დი-

ცი ნას რომ მო ე პო ვე ბა, ჩვენს სი ნამ დ ვი ლე ში ორ სუ ლო ბის ხე ლოვ ნუ რად შეწყ ვე ტა საკ-
მა ოდ ხში რად ხდე ბა. ქა ლი თა ვი სი ნე ბით იტა რებს პრო ცე დუ რას, რო მე ლიც ნა ყო ფის 
გა ნად გუ რე ბით სრულ დე ბა. 

გა ნას ხ ვა ვე ბენ ორ გ ვარ: სა ხი ფა თო და უსაფ რ თხო – ხე ლოვ ნურ აბორტს.
სა ხი ფა თო აბორ ტი არის „არასასურველი ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტის პრო ცე დუ რა, რო-

მელ საც ახორ ცი ე ლებს სა ჭი რო უნარ - ჩ ვე ვე ბის არ მ ქო ნე ადა მი ა ნი, ან ეს ხდე ბა ისეთ 
გა რე მო ში, სა დაც არ არის და ცუ ლი მი ნი მა ლუ რი სა მე დი ცი ნო სტან დარ ტე ბიც კი, ან 
ორი ვე ერ თად”1.  მსოფ ლი ო ში წე ლი წად ში და ახ ლო ე ბით 42 მი ლი ო ნი აბორ ტი კეთ დე ბა, 
მათ გან თით ქ მის ნა ხე ვა რი – 20 მი ლი ო ნი, არ არის სა ხი ფა თო. ყო ველ წ ლი უ რად 68 000 
ადა მი ა ნი იღუ პე ბა სა ხი ფა თო აბორ ტის გარ თუ ლე ბით. 

დამ ტ კი ცე ბუ ლი ა, რომ სა თა ნა დო პი რო ბებ ში კვა ლი ფი ცი უ რი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა-
ლის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო აბორ ტი უსაფ რ თხო და ეფექ ტუ რი ა2.

რა გარ თუ ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს აბორტს?

და ვიწყოთ იმით, რომ ქა ლის ორ გა ნიზ მი შო კურ მდგო მა რე ო ბა შია – მი სი ყვე ლა ორ-
გა ნო და ორ გა ნო თა სის ტე მა ახა ლი სი ცოცხ ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის ემ ზა დე ბო და, 
აბორ ტის შე დე გად კი ეს გარ დაქ მ ნე ბი მკვეთ რად წყდე ბა. ცვლი ლე ბებს გა ნიც დის ენ-
დოკ რი ნუ ლი და იმუ ნუ რი სის ტე მე ბი, აღი ნიშ ნე ბა თირ კ მ ლის, ღვიძ ლის ფუნ ქ ცი ე ბის 
დარ ღ ვე ვა, არ ტე რი უ ლი წნე ვის რე გუ ლა ცი ის მოშ ლა. ამ რი გად, ინ ფექ ცი ე ბის შეღ წე ვი-
სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის „იდეალური” პი რო ბე ბია შექ მ ნი ლი. ეს, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, 
საშ ვი ლოს ნოს და ნა მა ტე ბის ან თე ბის სა ხით ვლინ დე ბა, რა მაც სა ბო ლო ოდ შე საძ ლოა 
საშ ვი ლოს ნოს მი ლე ბის გამ ტა რო ბის დარ ღ ვე ვა გა მო იწ ვი ოს, ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ 
იზ რ დე ბა საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბი სა და უნა ყო ფო ბის რის კი. უნა ყო ფო ბას იწ-
ვევს საკ ვერ ცხე ე ბის ფუნ ქ ცი ის მოშ ლაც, რაც აბორ ტის შემ დეგ ასე ხში რი ა.

ნივ თი ე რე ბე ბი, რომ ლე ბიც ნა ყო ფის გან ვი თა რე ბის თ ვის გა მო ი ყო ფო და, მი სი გა მო-
დევ ნის შემ დე გაც გა ნაგ რ ძობს წარ მოქ მ ნას და ქა ლის ნერ ვუ ლი სის ტე მის და ზი ა ნე ბას 
იწ ვევს, რაც გა ღი ზი ა ნე ბა დო ბით, ძი ლის დარ ღ ვე ვით თუ დაღ ლი ლო ბით ვლინ დე ბა. 

გარ და ამი სა, მო სა ლოდ ნე ლი ა:
 სის ხ ლ დე ნა;
 ად გი ლობ რი ვი ან გე ნე რა ლი ზე ბუ ლი ინ ფექ ცი ა;
 ტრავ მე ბი (სასქესო ორ გა ნო ე ბის ჭრი ლო ბე ბი ან ორ გა ნო ე ბის პერ ფო რა ცი ა);

1.  ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, 1992
2. Preventing Unsafe Abortion, World Health Organization, 2011
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 მცი რე მენ ჯის ღრუს ორ გა ნო ე ბის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბი;
 უნა ყო ფო ბა;
 მო მა ვალ ში იზ რ დე ბა სპონ ტა ნუ რი (თვითნებითი) აბორ ტე ბის გან ვი თა რე ბის რის კი;
 იზ რ დე ბა საშ ვი ლოს ნოს გა რე ორ სუ ლო ბის გან ვი თა რე ბის რის კი.

უნ და იცო დეთ, რომ სა ხი ფა თო აბორ ტე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სფე როს თ ვის 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს. ეს გან სა კუთ რე ბით მო ზარ დებს ეხე ბა. მსოფ ლი ო ში დღე ის თ-
ვის არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით:   

 ყო ველ წ ლი უ რად 15-19 წლის ასა კის მო ზარ დ თა აბორ ტე ბის 3 მი ლი ო ნამ დე შემ თხ ვე ვა 
სა ხი ფა თო აბორ ტი ა;

 მკვდრად შო ბა დო ბის და ახალ შო ბილ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის სიხ ში რე უფ რო მა ღა ლია 
(50%-ზე მე ტით) 15-19 წლის, ვიდ რე 20-29 წლის ასა კის მქო ნე დე დებს შო რის 3; 

 მო ზარდ დე დებს უფ რო ხში რად აღე ნიშ ნე ბათ ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბი ა რო ბის შემ დ-
გო მი გარ თუ ლე ბე ბი ზრდას რულ დე დებ თან შე და რე ბით4 ; 

 მო ზარ დებ ზე მო დის დე და თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის 13%;
 მო ზარ დე ბი ზრდას რულ პი რებ ზე უფ რო ხში რად მი მარ თა ვენ სა ხი ფა თო აბორტს;
 გარ თუ ლე ბა თა 38-68% 20 წლამ დე ასაკ ში ვი თარ დე ბა;
 მო ზარ დ თა ორ სუ ლო ბე ბის 32-92% არა სა სურ ვე ლი, არად რო უ ლი ან ქორ წი ნე ბის გა რე-

შე კავ ში რის შე დე გი ა;
 ქორ წი ნე ბა ში მყო ფი მო ზარ დე ბის მშო ბი ა რო ბა თა 61% არა სა სურ ვე ლი /ა რად რო უ ლი ა. 

რა ტომ არის ხში რი მო ზარ დებს შო რის სა ხი ფა თო აბორ ტი?

ამას რამ დე ნი მე მი ზე ზი აქვს:
 უფ რო ხში რად არ იმ ყო ფე ბი ან ქორ წი ნე ბა ში და არ აქვთ სტა ბი ლუ რი კავ ში რე ბი;
 მათ თ ვის პირ ვე ლი ორ სუ ლო ბა ა;
 აბორ ტის თ ვის ორ სუ ლო ბის გვი ან ვა და ზე მი მარ თა ვენ;
 ორ სუ ლო ბის შეწყ ვე ტის თ ვის იყე ნე ბენ სა ხი ფა თო (ჯანმრთელობისთვის სა შიშ) მე-

თო დებს, რად გან არ ჩე ვა ნი შეზღუ დუ ლი აქვთ;
 დახ მა რე ბის თ ვის მი მარ თა ვენ არაპ რო ფე სი ო ნა ლებს;
 გარ თუ ლე ბი სას დაგ ვი ა ნე ბით ითხო ვენ დახ მა რე ბას;
 ექიმ თან შე სახ ვედ რად მი დი ან მარ ტო ნი ან მე გო ბარ თან და არა პარ ტ ნი ორ თან ერ თად;
 იყე ნე ბენ ნივ თი ე რე ბებს, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის მკურ ნა ლო ბას;
 ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გა მო უვი თარ დე ბათ სე რი ო ზუ ლი გარ თუ ლე ბე ბი.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მე ტი გუ ლის ყუ რით მო ე კი დეთ სქე სობ-
რი ვი აქ ტი ვო ბის დაწყე ბას, იფიქ რეთ არა სა სურ ვე ლი და არად რო უ ლი ორ სუ ლო ბის 
თა ვი დან აცი ლე ბა ზე კონ ტ რა ცეპ ცი ის თა ნა მედ რო ვე მა ღა ლე ფექ ტუ რი, უსაფ რ თხო 
მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბით. აუცი ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში მი მარ თეთ მხო ლოდ უსაფ რ-

3.  Adolescent pregnancy, WHO Fact Sheet #364, May, 2012
4. Maternal Mortality, WHO Fact Sheet # 348, May, 2012
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თხო აბორტს. ნუ მო გე რი დე ბათ ექიმ თან მის ვ ლა – სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში თქვენ 
კე თილ გან წყო ბი ლი გა რე მო დაგ ხ ვ დე ბათ და შე გიძ ლი ათ ანო ნი მუ რო ბის მოთხოვ ნაც. 
გახ სოვ დეთ, ახალ გაზ რ დო ბა ში გა დად გ მუ ლი და უ ფიქ რე ბე ლი ნა ბი ჯი შე საძ ლოა მთე ლი 
ცხოვ რე ბის პრობ ლე მად გექ ცეთ.

კონ ტ რა ცეპ ცი ის თქვენ თ ვის მი სა ღე ბი, მა ღა ლე ფექ ტუ რი და უსაფ რ თხო მე თო დის 
შერ ჩე ვა სჯობს მოხ დეს ექიმ - ს პე ცი ა ლის ტ თან კონ სულ ტი რე ბის სა ფუძ ველ ზე, თქვე ნი 
რეპ რო დუქ ცი უ ლი გეგ მის (აპირებთ თუ არა და ორ სუ ლე ბას და რო დის), სქე სობ რი ვი 
კონ ტაქ ტე ბის ხა სი ა თის (რეგულარული, არა რე გუ ლა რუ ლი), ასა კის, სქე სობ რი ვი პარ ტ-
ნი ო რე ბის რა ო დე ნო ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის სა ერ თო მდგო მა რე ო ბის, ფსი ქო ლო გი უ რი და 
ქცე ვი თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის (გულმავიწყი ან მო წეს რი გე ბუ ლი) გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ახალ გაზ რ დებს ხში რად ავიწყ დე ბათ ყო ველ დღი უ რი აბე ბის მი ღე ბა ან მოხ მა რე ბის წე-
სე ბის არ ცოდ ნის გა მო უზი ან დე ბათ კონ დო მი, ამი ტომ მათ თ ვის უფ რო მე ტად სა ი მე დოა 
ორ მა გი (აბები და კონ დო მი) ან სამ მა გი (აბები, კონ დო მი, სპერ მი ცი დე ბი) დაც ვა. ასე თი 
მიდ გო მა მი ზან შე წო ნი ლია ახალ გაზ რ დებ ში სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი ე ბის 
მა ღა ლი რის კის გა მოც. ასე ვე მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და კრი ტი კუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი დან 
გა მო სა ვალს წარ მო ად გენს გა და უ დე ბე ლი კონ ტ რა ცეპ ცი ა, იმის გა მო, რომ ახალ გაზ რ-
დებ ში სქე სობ რი ვი კონ ტაქ ტი ხში რად მო უ ლოდ ნე ლი, და უ გეგ მა ვი და, ამ დე ნად, და უც-
ვე ლი ა.

დაბო ლოს: კონ ტ რა ცეპ ცია მხო ლოდ არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გან 
თავ დაც ვა რო დი გახ ლავთ; იგი ჯან მ რ თე ლო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ხელ შემ-
წყო ბი და ჯან მ რ თე ლი ბავ შ ვის და ბა დე ბის სა წინ და რია სწო რედ მა შინ, 

რო დე საც თქვენ ამი სი სურ ვი ლი გექ ნე ბათ.
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