
Глава 2.
КОНТРАЦЕПТИВНО КОНСУЛТИРАНЕ

 Консултирането е двустранен процес на комуникация, при който 
консултиращият  помага на консултирания да идентифицира определени 
свои нужди и да вземе оптимално решение по определен проблем. При 
контрацептивното консултиране, клиентът идентифицира репродуктивните 
си нужди и взема контрацептивно решение. Както при всяко консултиране, 
така и при контрацептивното, консултантът не взема решение, а подпомага 
консултирания да го вземе, съобразявайки се с неговите нужди и 
биопсихосоциални параметри. Контрацептивната консултация се реализира 
в контекста на цялостното репродуктивно и сексуално здраве на индивида и 
подпомага:
 - вземане на решение - трябва ли да се ползва определен контрацептивен 
метод или не
 - реализиране на информиран свободен избор на контрацептивен метод
 - получаване на обратна информация относно избрания метод
 - правилното практикуване на метода
 - вземане на адекватно решение при възникване на непредвидени ситуации 
и усложнения
 Контрацептивното консултиране се осъществява от лекари, акушерки, 
сестри и други лица с медицинско образование - самостоятелно или в 
консултативен екип. Независимо от образователния ценз и начина на работа, 
всички консултанти трябва да са преминали курс на обучение.  
Консултирането се базира на следните умения:
 - активно слушане
 -  устна и писмена комуникация
 - възпроизвеждане
 - задаване на въпроси
 - отразяване на чувства
 - поднасяне на информация
 Използвайки умело комуникативните умения, консултантът не само 
получава ценна информация, но и респектира клиента, активирайки собствения 
му интерес към това, което се казва, като го стимулира да говори открито за 
неща все повече и повече засягащи основната тема.  
 Език на тялото. Клиентът е по-склонен да говори за неща представляващи 
лични проблеми ако усеща проявено внимание. Позата на консултанта, като 
съществен елемент от невербалната комуникация, може да го стимулира. Ако 
извършващият консултацията седи отпуснат на стола, със скучаещ вид или гледа 
разсеяно навън, той не подтиква клиента да говори за личните си проблеми. Поза 
с кръстосани ръце или крака означава затвореност, неприемане на информация. 
Потропване с крак или ръка създава впечатление за припряност и нежелание 
за задълбочаване. Препоръчва се консултантът да е с леко изнесена напред 
стойка, краката прибрани близо един до друг, ръцете поставени върху тях, 
лице обърнато наполовина към интервюирания със заинтересувано изражение 
и окуражаващи жестове на съответните места. В случаите, при които клиентът 
изпитва особени затруднения при контактуването, едно плавно заемане на 
поза отразяваща неговата собствена, може да бъде от голяма полза. Отчитайки 
важното значение на езика на тялото, трябва да се отбележи, че поддържането 
на една поза дълго време може да е уморително и създава известна тромавост. 
Най-важното е консултиращият да се държи естествено и съответно на 



ситуацията, така че клиентът да се чувства удобно и свободно.
 Позата на консултирания също дава твърде много информация. 
Отпуснатата, свободна стойка предполага и съответно настроение. Постоянно 
въртене на стола в съчетание с колебливи отговори, заекване или промени в 
дихателния ритъм предполагат скрит източник на напрежение. В тези случаи е 
подходящо първо да се „стопли“ атмосферата, да се предразположи клиента като 
му се зададат няколко въпроса или се обсъди тема, в която той се чувства уверен 
(свързана с професионалните му ангажименти , местоживеене и др.) и след това 
да се премине към обсъждане на интимни въпроси.
 Очен контакт. По прицип ако консултантът иска да изрази интерес към 
клиента, той трябва да го гледа, като предизвиква и поддържа в различна 
степен очен контакт с него. Консултираният от своя страна поглежда от време 
на време към интервюиращия, проверявайки по този начин как е възприеман. 
В лицето на консултиращия той трябва да открие учтив и внимателен интерес 
към себе си, без обаче това да бъде настойчиво взиране, което да го накара 
смутено да отвърне поглед. Подходящо е през кратки интервали от време (10-
15 секунди) консултиращият да отклонява погледа си надолу или в страни 
от клиента. Отклоняването нагоре или гледането навън създава усещане 
за липса на достатъчен интерес и отегченост. Подходящо е през времето, 
в което интервюиращият не наблюдава интервюирания, да използва други 
комуникативни умения (жестове, минимална стимулация), с които да поддържа 
увереността у него, че участва активно в процеса на комуникация. Очният 
контакт дава възможност на консултанта не само да изрази внимание и интерес 
и да получава информация, но и да предава чрез него собствени послания към 
клиента.
 Интервюиращият трябва да е чувствителен за информацията съдържаща се 
в очния контакт, който осъществява интервюирания. Отклоняването на погледа в 
страни при обсъждане на определена тема или теми може да донесе информация, 
която клиента не желае или се притеснява да вербализира.
 Словесно проследяване. Представлява задържане в темата и словесното 
съдържание на консултирания, без да се внасят нови вариации или собствени 
интерпретации на смисъла или тенденциите в казаното от него. Ограничавайки 
свойте коментари и въпроси само в рамките на темата и съдържанието 
консултантът не само стимулира клиента да продължава да говори, но и 
усилва чувството му за самоконтрол, което води до по-голяма спонтанност. 
Словестното проследяване е най-мощната техника, тясно свързана с уменията за 
парафразиране, обобщение и въпроси. 
 Минимална стимулация. Осъществява се с използане на изрази като „Да...“, 
„Да?“, „О-о“, „А-ха“, „И после?“, „Да, да продължавайте...“, или повторение на 
една или две ключови думи от казаното току-що. Минималната стимулация дава 
възможност за насочване и направляване на пациента, за развитие на основни 
въпроси от консултацията.
 Отворени и затворени въпроси. По принцип, клиентът идва имайки да 
сподели нещо. При подходяща атмосфера, време и място, той ще бъде способен 
да го направи. Не е удачно консултирания да бъде „бомбардиран“ с въпроси. 
По-скоро, чрез внимателно използване на подходящи отворени въпроси, трябва 
да бъде подкрепен в разкриването на често деликатна или трудна за споделяне 
информация. 
 Затворените въпроси определят строго кръга на възможните отговори. В 
крайния си вариант те оставят само алтернативата „да/не“. Например: „Имате 
ли оплаквания при приемане на контрацептивни таблетки?“ или „Получавате ли 
главоболие, гадене, ... ?“. Затворените въпроси могат да помогнат при събирането 
на фактически данни, но като цяло употребата им е твърде ограничена, тъй като 



затрудняват включването на клиента в консултацията. Често те се задават с цел 
по-скоро да задоволят любопитството на интервюиращия, отколкото да помогнат 
на интервюирания. Нещо повече, тенденщиозно зададените затворени въпроси, 
често пъти предизвикват „правилни“ отговори, подкрепящи теоретичната 
насоченост на консултанта и позволяващи категоризирането и неглижирането на 
личността на клиента.    
 Отворените въпроси най-често започват с думите „Как“, „Какво“, „Защо“, 
например: „Какво се случи след приема на таблетките?“, „Как се чувствахте 
тогава?“. Те насочват консултирания към определен фокус и едновременно с това 
не нарушават свободата му на избор на отговор. Така клиента се насърчава сам 
да избере важната и значима за него тема. Най-добрия експерт на собствените 
му оплаквания е самия той и всеки опит да му се изземе тази роля всъщност 
го подценява. Отворените въпроси дават информация за това как клиента 
възприема своята ситуация. Те подканват консултирания да говори свободно и се 
задават с цел, последния да разбере по-добре себе си. 
 Зaдаването на въпроси понякога е доста съблазнително, особено при 
интервюирани, които се затрудняват в словесния контакт или са склонни 
към обстоятелствен изказ. Употребата им трябва да бъде добре балансирана 
както по отношение на отворени/затворени, така и в контекста на останалите 
комуникативни умения. Не бива да се забравя, че задаването на голям брой 
въпроси и/или обмислянето на следващия „правилен“ въпрос, който да открие 
липсващ детайл в психологическия ребус, крие опасност от пропускане 
на информация и липса на адекватна концентрация върху отговорите на 
консултирания.
 Парафразиране.  Представлява повторение на съществената част от това, 
което е казал клиента, като интервюиращият използва свои думи. От една 
страна парафразирането е възможност консултантът да провери дали правилно 
е разбрал консултирания, от друга - възможност за клиента още веднъж да чуе 
своето послание. Това задълбочава контакта и осветлява по-ясно дискутираната 
тема. 
 Парафразите могат да се използват относително често по време на 
интервюто и обикновено се правят в леко въпросителна форма. Те определено 
не са проводници на собствените представи на консултанта за проблема, а 
предоставят на клиента възможност за избор на словесен материал. При точно 
парафразиране най-често интервюираният отговаря с изрази като „Да“, „Да, така 
е ...“ и продължава да развива темата.
 Обобщение. Обобщават се големи пасажи от информация или цялото 
интервю. Докато парафразите имат общо взето формата на къси изречения, 
обобщението е по-дълго. То цели да се преизгради посланието на клиента, 
а не да се прави теоретична интерпретация на ситуацията от гледна точка 
на консултанта. Обобщението разкрива на консултирания познати неща, но 
поднесени по по-стегнат и свързан начин. Една тема може да бъде обсъждана 
многократно в едно или повече интервюта и обобщението може да извади 
понякога, нови неподозирани от клиента страни на проблема. Поради 
сравнително големите блокове от информация, с която се работи е важно всяко 
обобщение да завършва с тест за неговата екзактност (например: „Така ли е?“ 
или „Отразява ли това всичко до сега?“). 
 От една страна обобщението е перцептивен тест за интервюиращия, от 
друга - обратна връзка за интервюирания по отношение на акуратността на 
собствените му послания.
 Емоционално реагиране.  Ефективното му практикуване се базира върху 
всички предшестващи умения и особено техниките на точно проследяване 
на тоналността и невербалните сигнали от консултирания. В съвременното 



общество съществува определена акцентуация на интелектуалната страна 
на личността и относително неглижиране на значението на чувствата. 
Отбелязването им и подходящата реакция от страна на интервюиращия може да 
изиграе роля на повторно преоткриване от интервюирания на важни страни от 
неговата личност. В края на краищата консултантът трябва да внуши следното 
послание: „Аз разбирам и възприемам света така, както и ти и съм в съзвучие 
с твойте мисли и чувства. Продължавай нататък!“. Емоционалното реагиране 
в съчетание с интелектуалното разбиране постига именно тази цел. В някои 
случаи интервюирания може да бъде твърде сензитивен към даден проблем 
и консултантът трябва максимално да се съобрази с това. Често клиентът 
борави с теми, при които съпровождащите чувства са двойствени и поради това 
значително затрудняват и консултанта и него. В такива случаи емоционалното 
реагиране трябва да е меко и почти въпросително по форма. Ключът за 
ефективно определяне на емоционалните сигнали е в разграничаването между 
словестното проследяване, тона с който се говори и невербалното поведение. 
Телесната поза, равнището на погледа и особено гласовите специфики се 
променят с емоционалното преживяване. Следенето на словесното съдържание 
силно стеснява възможностите за концентрация върху емоционалните 
сигнали от клиента. Интервюиращият трябва внимателно да следи главните 
моменти от съдържанието „с едно ухо“, докато „другото“ ефективно възприема 
емоционалната страна. Опитното емоционално реагиране е и своего рода 
парафразиране на словестното съдържание в съответен емоционален тон. То 
трябва да бъде много добре балансирано - понякога е достатъчна само малка, но 
навременна реакция.
 Реализирането на определено контрацептивно поведение става с участието 
на двама партньори, поради което е желателно да се консултират едновременно 
и двамата. Предстоящото обсъждане на редица интимни въпроси  налага 
внимателно отношение, проява едновременно на балансиран интерес и уважение, 
използване на достъпен език. Едно примерно поведение при контрацептивна 
консултация е следното:
 - представяне на консултиращия - име, професия
 - уверете клиента, че получената информация е поверителна
 - осведомете се има ли клиента някакви специални изисквания
 - окуражете го свободно да обсъди контрацептивните си нужди и да задава 
всички възникнали  въпроси
 - получете информация, има ли клиента предварително избран  
контрацептивен метод.
 Ако консултираният има предварително избран контрацептивен метод:
 - определете с помощта на дискусия дали е подходящ за него 
 - уверете се в твърдостта на избора  ако контрацептивния метод е 
подходящ
 - aко не е - обяснете недостатъците от употребата му и информирайте 
клиента за други контрацептивни възможности
 - след обсъждане на всички варианти, ако консултирания все още желае 
първоначално избрания метод, той се прилага, ако плюсовете надвишават риска 
и липсват абсолютни контраиндикации 
 - при наличие на относителни контраиндикации и настояване за употреба 
на избрания метод, клиента трябва да бъде запознат с появата на евентуални 
алармиращи признаци
 - при наличие на абсолютни контраиндикации следва те да се обсъдят и да 
се подпомогне избора на нов метод.
 Ако клиентът няма предварително избран контрацептивен метод:
 - опишете накратко подходящите методи. Описанието трябва да включва 



информация за:
          * механизъм на действие  *недостатъци
 *ефективност   *възможни странични ефекти     
 *преимущества   *медицински противопоказания    

 - обсъдете плюсовете и минусите на различните методи в контекста на 
особенностите на консултирания (семейно положение, честота на половите 
контакти, брой на партньорите и др.)
 - дайте допълнителна информация за метода, към който клиентът проявява 
интерес
 - информирайте се дали е направен контрацептивен избор
 - ако консултирания не е взел решение и помоли за препоръка, посочете 
най-подходящия метод за индивидуалните му особености, като го обосновете. 
Ако не е съгласен, препоръчайте друг метод до постигане на съгласие.
 - не опитвайте да наложите на сила вашия избор.
 Обяснения за приложението на избрания контрацептивен метод:
 - информирайте клиента подробно за начина на употреба, възможни 
странични ефекти и как да се овладеят, тревожни признаци налагащи 
медицинска помощ и къде следва тя да бъде получена
 - снабдете консултирания с писмена информация за избрания от него 
метод, на достъпен език. При консултиране на хора с по-нисък образователен 
ценз използвайте нагледни материали.
 - помолете клиента да повтори най-важните моменти от предоставената му 
информация и коригирайте евентуални недоразумения
 - уточнете датата и целта на следващото посещение.
 Получаването на контрацептивна информация, мотивираща определено 
поведение е продължителен процес, който не може да се осъществи само с едно 
посещение. По-нататъшното проследяване на пациента включва:  
 - кратък преглед на документацията до момента
 - отговор на въпроси възникнали при употребата на избрания 
контрацептивен метод
 - ако има проблеми уточнете естеството им - дали са свързани с метода или 
са резултат на грешка при прилагането му
 - ако клиента не ползва метода - изяснете защо
 - помогнете на консултирания да избере нов метод ако това се налага.
 Контрацептивното консултиране е навлезнало частично в практиката. 
Съзнателно или не, отделни негови елементи се прилагат от голям брой 
гинеколози. Доброто му овладяване и прилагане в завършен вид е гаранция за 
качествено съвременно контрацептивно обслужване и постигане на целите на 
семейното планиране.


