
ОТ РЕДАКТОРА

 Семейното планиране е основно човешко право на всички съпружески 
двойки и лица, да решават свободно и отговорно броя на децата си и 
интервалите между ражданията и да имат съответната информация и средства 
за това. Сред методите на семейното планиране безспорно доминираща роля 
има контрацепцията. Както в световен, така и национален мащаб, все повече 
хора имат възможност да направят своя информиран избор по отношение на това 
какъв контрацептивен метод да използват, за да осигурят наистина ефективен и 
сигурен контрол на фертилността.
 Историческата информация включена към всяка глава, освен че ни поднася 
любопитни факти, добре разкрива важността на проблема семейно планиране. 
Показва ни, че човек се е замислял над тези въпроси и, най-важното, е намирал 
адекватни решения още от най-дълбока древност. 
 В настоящия труд са разгледани в различен обем почти всички 
контрацептивни методи, като е акцентирано главно на тези с висока ефективност, 
а от тях - на тези имащи приложение у нас. Накратко са описани някои методи 
и средства, които все още не се предлагат у нас, но имат определено място в 
палитрата на съвременната контрацепция. Включването им е оправдано както 
от дидактична, така и от чисто практическа гледна точка с оглед на динамично 
променящите се контрацептивни реалности.
 Основните принципи на контрацептивното консултиране са разгледани в 
отделна глава, което е в съответствие с все по-широко навлизащия в практиката 
модел на консултативна помощ и с ориентирането на семейното планиране от 
предимно контрацептивна към значително по-мащабна консултативна и социална 
дейност. Едновременно с описанието на отделните контрацептивни методи са 
маркирани и някои специфични черти на консултирането при тях, което дава 
възможност за едно цялостно възприемане и интерпретиране на материята. 
 Много важна за практиката е главата за избора на контрацептивен метод 
при някои особени групи от населението. Без да претендира, че в нея са 
включени всички възможни ситуации, заболявания и казуси тя все пак дава една 
сериозна ориентация в тази  не лека област.
 Главата за комбинираните препарати като терапевтично средство е 
може би малко нетрадиционна за подобно ръководство, но разглеждането 
на контрацепцията и от друг ъгъл, и пречупването й през проблемите на 
ежедневната клинична практика  представлява определен плюс за настоящия 
труд.
 В заключение трябва да се отбележи, че предлаганото на вниманието на 
читателите ръководство представлява актуален и изчерпателен “пътеводител” в 
проблемите на съвременната контрацепция.         
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