
ПРОТИВОЗАЧАТЪЧНИ СРЕДСТВА И АБОРТ 

 

ЦЕЛИ: 
След завършване на тази тема, участниците: 
Ще знаят наименованията на противозачатъчните методи и ще знаят техния 
механизъм. 
Ще осъзнаят значението на използването на противозачатъчните средства 
/планиране на семейството/контрола на раждаемостта, за да предотвратят 
нежелана бременност. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ: 
Ако вие искате/нуждаете се от допълнителна информация, свържете се със 
съответните здравни служби. Такава една служба може да Ви улесни, като 
предостави подходящи модели на противозачатъчни средства, които се 
използват, така че участниците да имат възможност да ги видят. За повечето 
участници това ще бъде информация, която те няма да използват на тяхната 
възраст. Този урок ще ги запознае и ще им помогне да не се чувстват неудобно 
с информацията, която може би ще им послужи в бъдеще.Тъй като повечето 
ученици на тази възраст нямат полови контакти. Вие може да предпочетете по-
леката форма на описание на всеки метод. 
 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: 
Информация, която ще ви е необходима за противозачатъчните средства. 
Модели на средствата за контрол на раждаемостта, ако са подходящи. 
 
!Медицинско лице, запознато добре с методите, може да бъде поканено да 
представи тази тема.  
 
СЪВЕТИ КЪМ ВОДЕЩИЯ: 
Не забравяйте да дадете процентите за ефективността на отделните 
противозачатъчни средства. Често участниците питат за такава информация. 
Тя не е толкова полезна, колкото те може би си мислят, тъй като повечето 
средства изискват решения и действия. Ако по-голяма част от тази информация 
е нова за участниците, някои може да се почувстват затруднени от всичко, 
което трябва да научат. Напомнете им, че когато решат да използват някои от 
тези методи, те ще получат повече информация. Кажете им, че им предлагате 
само един общ поглед по въпроса. 
 
ХОД: 
 
1. Започнете тази тема с дискусия “Какво изисква решението за употреба на 
противозачатъчни средства”.  
 
Докато се чудят какви въпроси биха могли да зададат, уверете се, че те имат 
предвид поне следните проблеми: 

- Наистина ли аз/ние искаме да правим секс? 
- Дали разглеждам половия акт само като начин да се харесам на някого 

или да го впечатля? 
- Дали правенето на секс и използването на противозачатъчни средства 

съответства на моите морални ценности? 



- Ако аз/ ние решим да правим секс, кой метод ще е най-подходящ за 
мене/нас, т.е.колко надежден и ефективен е той; цената му, 
съответствали на моралните ми ценности; ще съумея/ем ли да го 
използваме ефективно; как ще се чувстваме двамата? 

- Какво е необходимо да зная/ем аз/ние, за да взема/ем това решение? 
- Къде бих/ме аз/ние научил/и какво е необходимо преди вземане на 

такова решение? 
- Ако аз/ние реша/им да използвам/ме противозачатъчно средство, как 

мога/жем да си го набавя/им и трябва ли? 
- Как можем да разговаряме с родителите си за решението? 

 
2. След като се изредят основните въпроси, започнете обсъждането на всеки 
противозачатъчен метод, Може да ги групирате по кой да е от следните начини: 

- - По ефективност, като започнете от най-ефективните и стигнете до най-
малко ефективните. 

- По това дали изискват съдействие на медицинско лице или не. 
- По това дали са предназначени за мъже или за жени. 
- По това дали са свързани непосредствено с осъществяване на половия 

акт или не са свързани с момента на осъществяването му. 
 
За бърз анализ бихте могли да ги изредите по следния начин: 
 

ОТ НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ ДО НАЙ-МАЛКО ЕФЕКТИВНИТЕ: 
Въздържане от полово общуване 
Стерилизация (тубалнолигиране за жените, вазектомия за мъжете)* 
ИУУ (интраутеринно устройство - спирала) 
Хапчета за контрол на раждаемостта 
Диафрагми 
Гъби 
Презерватив и спермицид 
Само презерватив или спермицид 
Прекъсване на акта (изваждане) 
Съзнание за плодовитост 
 

ТАКИВА, КОИТО ИЗИСКВАТ НАМЕСА НА МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ: 
Стерилизация ИУУ - поставяне и отстраняване  
Диафрагма (трябва да бъде добре напасната) 
Хапчета за контрол на раждаемостта (необходимо е лекарско предписание)  
Съзнание за плодовитост (изисква ръководство и насоки затова какво да се 
прави, какво е необходимо, за да бъде този метод ефективен. Това може  да се  
научи от някой, който е наистина запознат с въпроса). 
 
ТАКИВА, КОИТО СА ЗА МЪЖЕ: 
Въздържане от полово общуване 
Вазектомия (поне за хора на възрастта на вашите участници) 
Презервативи (направени за мъже, но отговорността се споделя и от жената) 
Прекъсване (мъжът е отговорен за момента, когато ще го направи) 
Спермицид (доколкото спермицидът се поставя във влагалището, 
отговорността се споделя и от мъжа и от жената. 



Съзнание за плодовитост (тъй като жената е тази, която определя периодите на 
овулация и на възможност от забременяване, то мъжът трябва да се придържа 
към тях). 
 

ТАКИВА. КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО СА СВЪРЗАНИ С ВРЕМЕТО НА 
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛОВИЯ АКТ: 
Въздържане 
Диафрагми 
Гъби 
Презерватив 
Спермицид (би трябвало да се постави във влагалището не повече от 30 минути 
преди 
половия акт) 
Прекъсване на половия акт 
Съзнание за плодовитост (понеже някои периоди от време са повече или по-малко 
"надеждни" от други) 
 
Ако имате възможност да набавите противозачатъчни средства, бихте могли да ги 
покажете на участниците, докато обяснявате как те действат. Ако не успеете, 
бихте могли да осигурите техни рисунки които са на разположение в 
болничните заведения и на лекарите. Определено препоръчваме да покажете 
средствата или техни рисунки, ако това е приемливо за вашата организация, тъй като 
онагледени, те са по-лесно разбираеми за участниците. 
Може би бихте искали да подготвите резюме на най-важната информация за 
всеки метод преди заниманията, така че да можете да разпределите 
материалите между участниците. 
 
3. След като завършите описанието на всички методи, направете набързо 
преговор, за да видите какво са запомнили участниците. Бихте могли да им кажете 
къде могат да получат повече информация и самите средства, ако това е 
подходящо за вашата организация и обществеността. 
 
ЗА АБОРТА: 
 
За участниците на тази възраст може би няма да представляват голям интерес 
подробностите за аборта. Ако е уместно да разисквате този въпрос, бихте 
могли да проверите дали участниците знаят какво е аборт. Ако разбират, че 
съществуват различни методи, прилагани през различните периоди на 
бременността и развитието на зародиша; ако знаят защо някои хора се 
решават да прекъснат бременността; ако абортът е разрешен в страната ви, 
бихте могли да организирате дискусия с участниците върху вземането на 
решение от един човек/двойка за аборт.  
 


