
СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ 

И КОНТРАЦЕПЦИЯ  

 Семейното планиране е понятие, включващо приемането и практикуването на 
определени методи и техники, водещи до осъществяването на броя на желаните 
деца в семейството, разпределени във времето чрез периоди, избрани от самата 
сексуална двойка. Изрично трябва да се поясни още в началото, че тези методи съв-
сем не ограничават правото на бременност и дете, а само я контролират, за да бъде 
желана и подходяща за съответната двойка, естествено успоредно със запазване на 
репродуктивното здраве. 

Какво включва това понятие? Най-доброто за едно дете е то да бъде наистина же-
лано и да се появи в най-благоприятния личен, социален, икономически и материа-
лен момент и за двамата родители. 

Още през 19 век са правени много опити да се „обучава" обществото на тези мето-
ди, но на много места по света те се оказват неуспешни. Дори в ред развити тогава 
държави това довежда до социално и обществено противопоставяне. Въпреки това, 
тези процеси разкриват терен за създаването на първите в света клиники за контроли-
ране на раждаемостта, а успоредно с това и на първото научно съобщаване на факти 
и данни за семейно планиране. Като пионери могат да се посочат А. Якобс в Холан-
дия, М. Стопс във Великобритания, М. Сангър в САЩ и Рама Ран в Индия. 

В момента функционират стотици центрове по семейно планиране в почти всич-
ки държави на съвременния свят. Основните организации и институции, които рабо-
тят глобално по този проблем на съвременния етап, са Международната федерация 
по семейно планиране /чийто член е Българската асоциация по семейно планиране/ 
, Фондът за народонаселение на ООН, Световната здравна организация. 

Терминът „контрол на раждаемостта" сам по себе си за мнозина е стряскащ, но 
категорично не съдържа в себе си нищо насилствено или изкуствено. Става дума един-
ствено за доброволния и индивидуален избор по отношение на броя на децата в 
семейството и тяхното разпределяне във времето. Той включва в себе си широка гама 
от традиционни, нетрадиционни и съвременни медицински методи за регулиране на 
фертилността, както и такива свързани с принадлежността към определени социални 
групи, етнически или религиозни общества, имащи собствено отношение към съот-
ветните методи. 

Около 1915 г. вече са налице първите опити (главно в Западна Европа и Северна 
Америка) за изясняването на термините „семейно планиране", „планирано родител-
ство", „отговорно родителство", „доброволно родителство", „контрацепция", „регу-
лация на фертилността", „контрол на фертилността". 

Анализирайки по-подробно проблема, ще достигнем до извода, че човешката 
репродукция включва широк кръг от активности и умения - от първия полов контакт 
до раждането на поредното дете. Всичко това е в пряка зависимост от безброй фи-
зиологични взаимодействия и връзки като полова зрялост, сексуална зрялост, време 
на овулация в зависимост от менструалния цикъл и т.н. Психосоциалните аспекти 
на тези процеси са били винаги в центъра на вниманието на обществото и са особе-
но важен обект на религиозен или социален натиск. От друга страна, анатомичния



п физиологичен аспект на човешката репродукция също е бил винаги обект на по-
вишено внимание, както с оглед научни изследвания, така и с оглед научни манипу-
лации. Новостите, отнасящи се до контрола на човешката фертилност, са се раз-
пространявали най-често неравностойно в различните социални групи, като естест-
вено не винаги са обслужвали тези с най-големи нужди. Разногласията по темата са 
се насочвали и към това кое е „природно" и „допустимо", и кое е „изкуствено" и 
„неприемливо". 

За „рождена дата" на семейното планиране можем да считаме 1882 г., когато в 
Холандия е открита служба по семейно планиране. В следващите години съществена 
роля играят две жени - Мери Стопс във Великобритания и Маргарет Сангър в САЩ, 
които реално допринасят семейното планиране от национална политика да прераст-
не в безалтернативно глобално и социално движение. 

Днес като основни инструменти на семейното планиране могат да се посочат доб-
роволно приетото от индивида ограничаване на възможностите за забременяване с 
помощта на използването на контрацептиви, сексуалното въздържане, хирургическа 
та контрацепция и абортът по желание. 

Ако се обърнем назад, ще отбележим, че практически всички тези методи същест-
вуват от дълбока древност. Още в Стария завет има текст описващ прекъснатия полов 
акт. В Битие /38:8-10/ се казва: „8, И рече Юда на Онан: Иди при братовата ти жена, 

ожени се за нея като девер и възстанови семето на твоя брат. 9. Онан знаеше, че семе-

то няма да е негово; затова когато влизаше при братовата си жена, изливаше семето". 

Текстове от различни периоди на средните векове описват пък една друга техника, 
преминала през Ренесанса и известна до 17 век. В по-богатите и в аристократични 
среди се популяризира въздържанието - „...продължаването на чудесната привичка да 
сме в различни стаи...". Дори небезизвестната кралица Виктория заявява скромно: 
„...мъжете не мислят, най-малкото сериозно, какво тежко изпитание за нас жените е 
да бременеем и раждаме много често...". 

Прогресът в Европа през 19 век дава своите плодове. По-доброто хранене, по-ста-
билните политически условия, подобряването на водоснабдяването и градските ка-
нализации и някои други придобивки на общественото здравеопазване, довеждат до 
рязкото снижаване на смъртността. За първи път, а вероятно и за последен, в истори-
ята на развитите общества, голямото семейство става модел п правило. В края на 
века вече се наблюдава спадане на раждаемостта - първо във Франция (някои го 
свързват с голямата популярност на прекъснатия полов акт), като само след няколко 
години показателите стават сходни в цяла Западна Европа. Например в 1860 г. една 
четвърт от семействата във Великобритания имат по 8 или повече деца, но през 1925 г. 
50% са вече с 1 или 2 деца, а всяко шесто семейство е без деца, защото не желае да ги 
има. Тези промени започват и в САЩ, но значително по-късно. 

В други региони на света, където семейното планиране е подпомагано от държава-
та или от крупна неправителствена организация, са налице също безспорни успехи, 
непрекъснато разрастване и реално обслужване на всички слоеве на населението. 
Така е в Холандия, Германия и Франция. 

В България традиционното семейно планиране е не само реално организирано от 
десетилетия, но и действащо, за разлика от редица други държави от бившия Източен 
блок. В настоящия момент такава дейност от страна на неправителствения сектор



 

Съществува статистическа зависимост между възпроизводството и риска от смърт-
ност на майката или нейното дете. Майчината и детската смъртност са с около 60% 
повишени при родилките под 15 години, отколкото при родилите на възраст 20 ; 29 
години. Най-ниска смъртност се наблюдава при групата между 20 и 30 години с второ 
или трето раждане. С увеличаването на възрастта на бременните се увеличава и рискът 
от вродени заболявания (например синдром на Даун). 

Затова от медицинска гледна точка най-благоприятният модел е репродуктивните 
планове да се осъществяват в периода между 20 и 30 година. 

И така основен метод на семейно планиране е контрацепцията. Нейното пред-
назначение се състои в следното: да ограничи броя на нежеланите забременявания 
и да осигури оптималния интервал между две бременности. От медицинска гледна 
точка този метод е препоръчван и когато забременяването на майката е нежелателно 
(би довело до влошаване на присъстващо вече заболяване) или няма гаранция за 
износване и раждане на пълноценен плод. 

Заедно с редица неоспорими лични и етични причини за контрол на раждаемост-
та в последните десетилетия все повече нараства и социалната мотивация. След Вто-
рата световна война например рязко намалява детската смъртност, подобряват се 
медицинските грижи и възможности, което от своя страна вече води до удвояването 
на населението на всеки три вместо на петнадесет години. Същевременно в момента 
страните с най-висок темп на растеж на населението всъщност са най-бедните и изост-
нали в света. 

В Европа и Северна Америка през 20 век в по-голяма или по-малка степен се нала-
га официално семейното планиране и неговите инструменти. Нашата страна в мо-
мента има едно напълно адекватно спрямо международните норми законодателство 
по отношение на абортите по желание. 

Както споменахме, основен инструмент на семейното планиране днес е контра-
цепцията, т.е. предпазването от настъпването на нежелана бременност. Тя може да 
се раздели на три големи групи: хормонални методи, бариерни методи и естествени 
методи. 

 



Хормонална перорална контрацепция 

Оралните (приемани през устата) контрацептиви са препарати от синтетични естро-
гени и прогестерон (женските полови хормони, поначало произвеждани от женкия ор-
ганизъм), които са високоефективни при предпазване от забременяване - 99 %. 

Съществуват два типа: 

• монофазни: с фиксирана концентрация от естрогенни и прогестагенови хормо 
ни през целия цикъл 

• мултифазни: дву-(бифазни) или три-(трифазни) варианти на концентрация на ест- 
рогени и/или прогестаген през цикъла 

Таблетките са в опаковки от по 21 таблетки или 28 таблетки в зависимост от схема-
та на приемане. 

Механизъм на действие: контрацептивният ефект се дължи на подтискането на ову-
лацията. Хормоналните контрацептиви също предизвикват сгъстяване на цервикал-
ната слуз и промени в маточната лигавица, които представляват препятствие за спер-
матозоидите при проникването им в маточната кухина и преминаването им към ма-
точните тръби. 

Хормоналните таблетки могат да бъдат препоръчани на всяка жена след съответно-
то консултиране и в случай, че няма съществени противопоказания за употребата им. 

При обсъждане на контрацептивните възможности, този контрацептивен метод мо-
же да се препоръча специално на жени, които: 

• се нуждаят от високоефективен метод за предпазване от нежелана бременност; 

• са мотивирани и имат необходимата дисциплина и култура да приемат ежед 
невно таблетки и са в състояние да си набавят контрацептива ежемесечно; 
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• могат да се възползват или имат нужда от един или повече от допълнителните 
ефекти на таблетките. Това включва жени с: 

o анемия вследствие силно менструално 

течение извънматочна бременност нередовна 

менструация кисти на яйчниците 

o история или риск от остри генитални възпалителни заболявания 

Хормоналните таблетки не се препоръчват при: 

• тромбофлебити, тромбемболии 

• заболявания на коронарната артерия и на артериите, подхранващи мозъка 

• злокачествени образувания на гърдата 

• мигрена 

• тютюнопушене 

Внимание! Високата ефективност на таблетките е гарантирана само, ако те се 
приемат стриктно по схемата ! Добре е да се приемат в приблизително един и 
същи час всеки ден. В случай че по невнимание се пропусне таблетка, тя трябва да 
се приеме до 12 часа от обичайното време на приема. Ако са изминали повече от 
36 часа, следващата таблетка се взема в обичайното време, но до края на опаков-
ката се ползва и друг контрацептивен метод /презерватив/. При положение, че до 
4 часа след приема на таблетката повърнете или имате диария, се налага приема-
не на нова. 

Към хормоналната контрацепция може да бъде причислена и т.нар. спешна конт-
рацепция. Тя се прилага в случай, че сте имали инцидентен необезопасен полов акт, 
който носи риск от забременяване, както и ако сте допуснали грешка при използва-
нето на контрацептивен метод. Ето няколко примера за подобни ситуации: не с из-
ползван презерватив, презервативът се е скъсал или изхлузил, спиралата е изпаднала, 
партньорите са разчитали на прекъснат акт, на еякулацията е настъпила във влагали-
щето или върху външните полови органи. 

Във всички подобни случаи се налага спешна намеса. Начините за подобна намеса 
са два: 

Първият е да се постави спирала до 5 дни след необезопасения полов контакт. Този 
начин е по-малко употребяван, поради факта, че трябва да бъдат изключени редица 
контраиндикации за поставянето на спиралата, както и да се поеме риска, че спира-
лата безпроблемно ще „попречи" на евентуалната оплодена яйцеклетка. 

Вторият е да се използват съответни хормонални таблетки, които често са нарича-
ни „хапчето на другата сутрин". В аптечната мрежа в нашата страна може да се наме-
ри само един такъв препарат - унгарският „Постинор". Приемът има следната схема: 
една таблетка се приема веднага след акта. В случай че това по някаква причина е 
невъзможно, таблетката трябва да бъде взета най-късно 4 часа след акта, като до 8 
часа след първата задължително се приема втора. Тази възможност може да се използ-



ва до 72 часа /три дни/ след необезопасения полов акт, но шансовете за успех пропор-
ционално намаляват с отдалечаването във времето на предприетите мерки. 

Поради сравнително високото хормонално съдържание на тези таблетки, честата 
им употреба не е препоръчителна /не по-често от 2 пъти по две таблетки в месеца/. 
Употребата им може да предизвика объркване в менструалния цикъл на жената - преж-
девременна и/или по-обилна менструация, атипично кървене по средата на цикъла, 
болезненост н т.н. При все това те са една алтернатива, ако всички други възмож-
ности са изчерпани. 

Бариерни контрацептивни методи 

Бариерните контрацептивни методи предпазват от забременяване като блокират 
навлизането на сперма в кухината на матката. Някои от бариерните методи, особено 
презервативите, помагат за предпазване от полово предавани инфекции, включително 
Н1У инфекция. Главното предимство на бариерните методи е тяхната безопасност. 
Те имат само незначителни локални (местни) странични ефекти и няма абсолютни 
медицински противопоказания за употребата им. Бариерните методи включват: 

• презервативи 

• диафрагми 

• цервикални шапки 

• спермициди: кремове, телове, вагинални глобули или таблети, аерозолни пяни. 

Бариерните методи са особено подходящи в следните случаи: 
 

• когато има медицински противопоказания да се постави спирала или да се взе 
мат противозачатъчни таблетки 

• за тези, които имат нерегулярни полови сношения 

• като временна форма на контрацепция, например: 

веднага след вазектомия (прекъсване на семепроводите) 

при употреба на медикаменти, които подтискат ефективността на оралните 
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хормонални контрацептиви 

по време на изследване на гинекологични симптоми 

като временна алтернатива или връщане към друг метод 

за употреба по време на фертилната (оплодителна)   фаза на цикъла 

*  за предпазване от заболявания, предавани по полов път, включително и Н1У ин-
фекцията (женски и мъжки презервативи) 

Презервативи (кондолли) 

Презервативите са направени от тънка латексова гума. 

Когато се използва правилно, презервативът е ефективен контрацептивен метод 
и може да намали, но не и да изключи напълно, риска от полово предавани инфек-
ции, включително и заразяването вируса на СПИН. Презервативът трябва да се поста-
ви внимателно върху еректиралия полов член. Не бива да забравяме, че презерва-
тивът е високоефективно средство за защита, само ако се използва правилно. В про-
тивен случай съществува риск от изхлузване, скъсване или изтичане на сперма във 
влагалището. 

Презервативите се различават по: 

• форма 

• цвят 

• тънкост 

• наличие или липса на спермицид, обикновено ноноксинол-9 

Диафрагмм 

Диафрагмата е плитка, 
куполообразно оформена 
гумена шапка с гъвкав ръб. 
Когато е правилно поставе-
на във влагалището преди 
сношение, куполчето пок-
рива цервикалния канал. 

Преди поставянето в ку-
полчето се поставя сперми-
циден крем или желе. Кон-
трацсптивният ефект на ди-
афрагмата се определя от 
нейната функция на бари-
ера между спермата и цер-
викалния канал, както и от 
нейната функция като но-
сител на спермицид. 

 

 



Цервикалнн шапки 

Цервикалната шапка е средство с форма на напръстник или камбанка, което пас-
ва на маточната шийка и се задържа на място чрез всмукване, създадено от ръба на 
шапката. 

Поставена правилно върху маточната шийка, шапката действа като бариера за спер-
мата и спермицида, поставен в нея предпазва от единичните сперматозоиди, преми-
нали бариерата. 

Спермициди 

Спермицидите са хи-
мически продукти, които 
инактивират и/или унищо-
жават сперматозоидите. 
До известна степен те съ-
що образуват бариера 
върху маточната шийка. 
Различните видове носи-
тели на спермицид включ-
ват: кремове, желета (гело-
ве), супозитории (свещич-
ки), пенести таблети, ае-
розолна пяна и влагалищна 
гъба. 

Самостоятелно сперми-
цидите имат нисък 
контрацептивен ефект, но осигуряват висока ефективност в комбинация с друг 
бариерен метод, например презерватив или диафрагма. 

Интраутеринни (вътре/маточни) контрацептивни средства (спирали) 

Интраутеринните контрацептив-
ни средства (спирали) са безопасен 
и ефективен метод на обратима кон-
трацепция. Спиралите са малки, огъ-
ваеми приспособления, направени 
от метал и/или пластмаса, като най-
често този метал е медна жичка. 

Спиралата предпазва от забреме-
няване чрез комбинация от меха-
низми на действие, включващи: 

а) препятстване на спермалното 
придвижване в горната част на жен 
ския генитален тракт 

б) препятстване на придвижване 
то на яйцеклетката 
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в) препятстваме на вгнездването на оплодената яйцеклетка в маточната стена. 

При избор на метод на контрацепция, спиралата може да бъде специално препо-
ръчана на жени, които: 

• са раждали и се нуждаят от високоефективен обратим метод 

• предпочитат метод, който не изисква ежедневни действия или действия при все 
ки полов акт 

• са рискови за хормонална контрацепция (напр. пушачки, жени със заболявания 
на периферната съдова система и т.н.) 

Спиралата не е метод на избор за млади нераждали жени с множествени връзки. 

Естествени методи 

Периодично полово въздържание 

Периодичното полово въздържание е метод на контрацепция, който се състои в из-
бягване на полово сношение по време на оплодителната фаза на менструалния цикъл 
/Тази оплодителна фаза, т.е. овулацията, най-често настъпва между 14 и 18 ден на 28 
дневния менструален цикъл/. Съответно ефективността на този метод зависи от 
възможността на двойката да установи оплодителния период на всеки менструален 
цикъл, както и от мотивацията и дисциплината да се практикува въздържание, 
когато е необходимо. 

Значителен процент от двойките считат, че е трудно да се определи или установи 
точно началото и края на оплодителния период. Те могат, използвайки метода, да 
нарушат правилата. В съгласие с това, подходящото консултиране, адекватното 
преподаване на техниката и контролните прегледи са съществени за ефективността 
на този метод. 

Резултатите от някои изследвания показват голям процент неуспех, който варира между 
10 и 30 бременности на 100 двойки, използващи метода за период от една година. 
Техниките на периодичното полово въздържане включват: 

• Измерване на базална температура 

• Календарен 

• Симптоматично-термален метод 

Трябва да се отбележи, че техниките, използвани за периодично въздържание, могат 
също да бъдат използвани за контрацептивна практика, а двойката избира да 
ползва бариерен метод само в тези дни, които са преценени като оплодителни. 
Двойки, които желаят настъпване на бременност могат да подобрят своите шансове 
за зачеване, ако могат да разпознаят оплодителната фаза на репродуктивния 
цикъл - овулацията. 

Измерване на базалната температура 

Методът се основава на повишаването на базалната температура, което се 
появява по време на овулацията. Измерването на базалната температура се 
извършва чрез поставяне на термометър в ануса. 

По време на овулация телесната температура се покачва от 0,2°С до 0,4°С. 
Двойките се съветват да се въздържат от полово сношение в този период

 



Календарен метод 

Календарният метод, наричан още и ритъмен, статистически е най-често използва-
ният от всички методи на полово въздържание. Правилно използван, той включва ня-
колко пресмятания, базирани на предшестващите менструални цикли за определяне 
на фертилния период. Той често води до нежелани бременности поради факта, че се 
основава на минала информация за определяне на бъдещите цикли. С други думи 
периодът на овулация в последните три месеца може да е един и същ. Това обаче не 
означава, че и в следващите два ще остане такъв. 

Все пак жени, които имат относително постоянен менструален цикъл, могат да считат 
календарния метод за относително приемлив, тъй като не изисква всекидневно наб-
людаване на признаците за настъпваща овулация. 

Симптоматично-термален метод 

Симпто-термалният метод всъщност комбинира в себе си няколко вече споменати 
техники: календарния метод и метода на базалната температура. Използването на 
комбинация от няколко метода с по-сигурен начин за предпазване, отколкото зала-
гането само на един от тях. Комбинирането дава възможност за свеждане до минимум 
на „опасните"дни, които изискват полово въздържание. 

Запомнете! Всички естествени методи са с ниска ефективност и рискът от нежелано 
забременяване при тяхното прилагане е твърде висок. Поради това те не се препо-
ръчват за прилагане от специалистите. 

Доброволна хирургична контрацепция 

Доброволната хирургична контрацепция /хирургичната стерилизация/ е най-ефек-
тивният контрацептивен метод, валиден за мъже и жени, които не желаят повече деца. 
Процедурата блокира или каналите за преминаване на сперма при мъжете, или 
маточните тръби при жените, за да се избегне сливането на сперматозоида с яйцек-
летката. 

В редица страни тя се прилага по желание на всеки пациент от мъжки или женски 
пол след провеждане на съответна консултация и достигане до осъзнато решение. 
Необходимо условие е да няма никакви медицински противопоказания. 

След обсъждане на всички контрацептивни възможности, сте р или за ц и ята може да 
бъде специално препоръчана на отделни личности или двойки: 

• които са решили, че са достигнали желаният брой деца в семейството 

• когато жената има здравословен проблем, който е несъвместим с една бъдеща 
бременност или с използването на други методи на семейно планиране. 

На следващо място съществува комплекс от необратими психиатрични фактори, 
които са несъвместими с родителството и изискват хирургическа контрацепция. В та-
кива случаи се изисква мнението на компетентен консултант в писмена форма. 

В България доброволната хирургична контрацепция не е разрешена от закона, освен 
в случаите на неотменими медицински показания. 
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Аборт  

Абортът, или прекъсването на бременността може да е наложителен по медицински 
причини. В случаите, когато обаче се прави доброволно и по желание на забременяла-
та, абортът изиграва ролята на контрацептивен метод. 

За разлика от редица други държави /ислямските и католическите/ в нашата страна 
няма религиозни или други препятствия за извършването на аборт. Според българското 
законодателство изкуственото прекъсване на бременността се извършва в държавни 
болнични заведения (отскоро и в частни клиники) със спешно отделение към съответ-
ната болнична единица. Извършването е разрешено до 12 седмица от началото на 
бременността (т.нар. 12 -та гестационна седмица). За момичетата под 18 годишна въз-
раст се изисква и писменото съгласие поне на един от родителите /или настойник/. 

Методът за прекъсване на бременност до 12 седмица се нарича кюртаж. Той се из-
вършва с упойка и представлява изстъргване чрез специален инструментариум на вът-
решната стена на матката. Напоследък в повечето клиники се използува т.нар. вакуум 
екстракция, която замества вкарването на кюрета в маточната кухина. 

Абортът е процедура, която носи известен риск за здравето и живота на жената. 
Това с особена сила важи за момичетата и младите жени. Той може да бъде избегнат 
чрез използването на някой от съвременните контрацептивни методи, които са с висо-
ка степен на сигурност и нямат нежелани странични ефекти. Такива са европейските и 
световни тенденции по въпроса. 
 


