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 Контрацепцията е колкотото стара, толкова и актуална, колкото добре 
позната и ежедневно предписвана, толкова и комплицирана. В настоящата книга 
сме се опитали да изясним въпроса комплексно, в неговата неделима цялост 
- от една страна като процес на контрацептивно консултиране с неговите общи 
принципи и специфични особености при отделните  методи, от друга, като 
възможности и практическа употреба на най-често използваните контрацептивни 
методи и средства. Няколко неща ни мотивираха да я напишем в този й вид. 
Първо, желанието да създадем едно ръководство, което базирайки се на 
основните теорeтични  познания да бъде максимално близо до ежедневната 
практика и максимално съобразено със съвременните реалности. Второ, да 
споделим нашия опит като асистенти в едиствената специализирана клиника 
по гинекологична ендокринология и детско-юношеска гинекология в страната 
и като консултанти в Българска асоциация по семейно планиране. Трето, да 
разгледаме някои въпроси - хормонална КЦ и онкогенен риск, хормонална КЦ 
- рискове/ползи и други, които периодично се повдигат и нерядко се разглеждат 
еднозначно и неточно.
 Смятаме, че книгата ще бъде полезна на студентите по медицина, 
стажант-лекарите, младите акушер-гинеколози. Надяваме се, че за колегите с 
дългогодишен опит тя ще бъде повод за повдигане на дискусия и фокусиране 
на вниманието им и към проблемите на съвременната контрацепция. С 
реорганизацията на медицинската практика в България непрекъснато ще се 
увеличава броя на общопрактикуващите лекари, koито постепенно ще поемат 
голяма част от контрацептивното консултиране, както е в повечето страни в 
Европа. Надяваме се, че книгата ще е полезна и за тях.
 На фона на големия интерес към проблемите на контрацепцията, прави 
впечатление малкият брой книги публикувани у нас - “Съвременна контрацепция” 
Д. Василев, 1979 г., “Основни насоки и ръководство в семейното планиране” 
- под редакцията на доц. Т. Чернев, 1994 г.,”Семейно планиране” - Наръчник за 
здравни специалисти под научната редакция на доц. д-р Н. Василев, 1998 г., като 
последните две са предназначени за широк кръг здравни специалисти. Адресат 
на нашата книга решихме да са предимно обучаващи се и работещи в областта 
на акушерството и гинекологията. Първо, смятаме, че именно такава литература 
липсва и ще бъдем доволни ако сме успели да попълним този дефицит. Второ, 
създаването на ръководство, насочено към твърде широк кръг читатели, е 
задача похвално амбициозна, но често криеща риска за едни то да е прекалено 
подробно, а за други недостатъчно задълбочено. Трето, по този начин избягваме 
неудобствата на разказвателно-популярния стил, така характерен за някои 
адаптирани издания. 
  Изказваме нашата благодарност на всички колеги, които проявиха 
интерес и се отнесоха позитивно към нашата работа, както и на сътрудниците 
и персонала на Българска асоциация по семейно планиране, които с 
професионализма и ентусиазма си винаги са ни помагали.
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