
Глава 5.
ЕСТЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА СЕМЕЙНО ПЛАНИРАНЕ

 Естествените методи за семейно планиране се основават на наблюдението 
на естествено съществуващите белези и симптоми на фертилните и инфертилни 
фази на менструалния цикъл. Те дават възможност на двойката, която по една 
ири друга причина не може или не иска да използва хормонална или бариерна 
контрацепция, да планират все пак броя на децата си и времето на тяхното 
раждане. Използваните методи са четири: измерване на базалната температура, 
изследване на цервикалната слуз (метод на Billings), симптотермалния метод 
и календарния или ритмичен метод (Ogino-Knaus). Важно е да се отбележи, че 
всичко това не са контрацептивни методи, а начини за определяне на фертилния 
период. За предпазване от нежелана бременност трябва през това време да се 
избягват половите контакти.
 Предимствата на методите са:
 - могат да бъдат използвани за избягване или за постигане на бременност
 - нямат странични действия
 - правилното използване повишава самочувствието и познанията за 
човешките репродуктивни функции
 - постига по-тясното включване на мъжа в процеса на семейното 
планиране, по-добрата комуникация и споделянето на отговорността
 - могат да се прилагат когато са налице религиозни или културни 
ограничения
 Недостатъците са:
 - изисква сравнително дълъг период на обучение и овладяване на методите
 - необходимо е безотказното сътрудничеството и на двамата партньори
 - трябва да се водят ежедневни наблюдения и записи на признаците на 
фертилност
 - избягването на полови контакти трябва да е за период от 8 до 16 дни (в 
зависимост от метода), което може да доведе до емоционален стрес. Напрежение 
може да се предизвика и от относителната несигурност на методите.

 Ефективност. При естествените методи за семейно планиране тя зависи до 
голяма степен от доброто познаване на метода и точното приложение на тези 
познания. Оценката се извършва като се отчита броя на забременялите на 100 
жени използващи метода, за срок от една година. Тоест, 1 % грешка означава 1 
забременяла за една година. Теоретично, процентът на  трябва да е между 1 и 
5 %, в зависимост от метода, но на практика той е по-висок поради грешки при 
прилагането и е от 2 до 30 %.

 Календарния или ритмичен  метод се базира на регистрирането на 
менструалния цикъл (цикъл = от първия ден на менструацията до първия ден 
на следващата менструация) за период от 6 до 12 месеца. Фертилния период 
се изчислява като от най-късия цикъл се извадят 18 дни (това е началото ва 
фертилния период) и от най-дългия цикъл се извадят 11 дни (това е краят на 
фертилния период). Например, ако наблюдението в продължение на 6 - 12 
месеца покаже, че най късия период е бил 25, а най-дългия - 31 дни, то първия 
ден на фертилния период е 25 - 18 = 7 ден (от началото на менструацията !), а 
последния - 31 - 11 = 20 ден. С други думи фертилния период на тази жена е от 
7-я до 20 я ден. Тоест - тогава тя не бива да има полови контакти.



 Изследването на цервикалната слуз (метод на Billings) се базира на 
промените в цервикалната слуз настъпващи по времето на овулацията. 
Повечето от жените усещат сухота на влагалището за няколко дни в периода 
след менструацията (нефертилните дни или началото на фертилните). След 
това постепенно се засилва гъста секреция, като има няколко дни, през които 
влагалището се усеща все по-влажно. Върхът на влажността съвпада с най-
високите стойности на естрогените в кръвта. През тези дни зервикалната слуз 
става много течна, прозрачна и разтеглива. След “върховия ден”, под влиянието 
на прогестерона, слузта много бързо се променя обратно, до “изсъхване” 
на влагалището. Фертилната фаза започва по времето на появата на течния 
секрет и завършва три дни след върховия ден. Постовулаторната или късната 
фертилна фаза започва от 4-я ден и продължава до първия ден на следващата 
менструация. Тоест, ако бременността е нежелана, половите контакти трябва да 
се избягват от момента в който се появи течния секрет, до 4-я ден след “върха”.
 Трябва да се има винаги предвид, че някои състояния могат да повлияят 
характеристиките на цервикалната слуз и да доведат до грешки. Това са:
 - влагалищни или цервикални инфекции
 - овлажняване дължащо се на полова възбуда
 - някои лекарства използвани при лечението на настинка или синуит, за 
подсушаване на мукозата
 - физически или емоционален стрес
 - кърмене

 Измерването на базалната температура регистрира промяната на телесната 
температура в дните след овулацията предизвикана от отделянето на прогестерон 
от жълтото тяло. След овулацията телесната температура са повишава с няколко 
десетки от градуса и остава такава до менструацията. Постовулаторната фаза 
започва след третия ден от регистрираната овулация. До този момент, ако целта 
е избягване на бременност, полови контакти не трябва да има.

 Симптотермален метод. Той комбинира измерването на базалната 
температура с наблюдаването на някои други симптоми - цервикалната слуз, 
напрежение в гърдите, овулаторна болка и др. Двойка използваща този метод 
трябва да избягва половите контакти в дните от появата на засиленото теччение 
до 3-я ден след повишаването на температурата или до 4- ден след “върха” на 
цервикалната слуз.

 Към тези методи би могъл да бъде прибавен и най-употребявания у нас 
начин за предпазване от бременност - Coitus interruptus. Първото споменаване 
на метода на прекъснатото сношение се намира в Стария завет, в Книгата на 
Битието, глава 39:9 - “Онан знаеше, че потомството няма да бъде негово и затова 
кога влизаше при братовата си жена изливаше семето на земята за да не даде 
потомство на брата си.” (От тук, погрешно, е произлязъл терминът “онанизъм”). 
Това е най-масово прилагания у нас метод, въпреки че грешката му е 16 - 23 %. 
В част от случаите причина за провала на метода е младостта и неопитността 
(мъжът трябва да извади члена си в момент, в който най-малко му се иска да 
направи това), но се смята, че и при опитни, и добре владеещи емоциите си 
мъже понякога от уретрата, доста преди еякулацията, неусетно се отделят малки 
количества жизнеспособни сперматозоиди (оспорва се от много автори). Рискът 
от забременяване многократно се повишава при повтаряне на коитуса, въпреки 
щателното измиване на пениса и уринирането след първия. Ако методът се 
съчетае с някой от гореописаните сигурността му може многократно да нарастне.
 От физиологична гледна точка методът често се свързва с възникването 



на различни невротични симптоми, но обективни данни, които да свържат 
прекъснатия коитус с тях засега не са представени. 
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