
Глава 8.
КОНТРАЦЕПЦИЯ ПРИ ПО-ОСОБЕНИ ГРУПИ

 Контрацептивното консултиране и избора на походяща контрацепция 
при подрастващи, жени след 40 години, кърмещи, хронично болни и др. 
обединени в термина “по-особени групи”, изисква специфични познания както 
за анатомичните и физиологични характеристики, така и за особеностите в чисто 
психологичен и поведенчески аспект. От гносеологична гледна точка, може би 
проблема не изглежда толкова сложен, но практиката показва, че често минават 
години докато се намери “верния тон”, особено в контактите с тиинейджъри (13-
19 г.), младежи с проблеми във физическото или психическото развитие и др. 
Това ни мотивира накратко да разгледаме някои особености на контрацептивния 
избор при работа с цитираните по-горе групи.

КОНТРАЦЕПЦИЯ  ПРИ  ПОДРАСТВАЩИ    
 Бременността при подрастващите е свързана със сериозен здравен и 
социален риск. Износването й може да затрудни социалната реализация на 
личността, прекъсването й може да резултира бъдещи фертилни проблеми. 
Подходящо избраната съвременна високоефективна контрацепция е единствената 
алтернатива на тази трудно решима дилема. Факторите влияещи върху 
контрацептивния избор при подрастващи са изключително много. От дидактична 
гледна точка могат да бъдат разделени в две големи групи:
 1. Медико-биологични фактори - незавършено соматично развитие, 
активираност на цялата ендокринна система, нестабилност на системата 
хипоталамус-хипофиза-яйчник, психо-емоционална неуравновесеност, повишен 
риск от сексуално трансмисивни заболявания (СТЗ), висока фертилна способност 
след завършване на пубертета и др.
 2. Социално-икономически фактори -  отношения родители-деца, 
финансова зависимост, наличие или липса на здравноосигурителна система  
регламентираща безплатни или частично реинбурсирани контрацептиви, 
достъп до заведения осъществяващи контрацептивно консултиране, влияние на 
обкръжаващата среда и др. 
 Отчитането и съобразяването с тези фактори дава възможност за 
изграждане на стратегия на контрацептивния избор при подрастващи, ключовите 
моменти, на която са:
 1. Профилактика на първия полов контакт. Липсата на сексуален опит го 
прави високо рисков както по отношение на нежелана бременност, така и по 
отношение на СТЗ. Наблюденията ни като консултанти в БАСП, в продължение 
на шест години, отчитат наличие на положителна тенденция при подрастващите 
за все по-често контрацептивно консултиране със специалист при водене на 
редовен полов живот и за съжаление все още много малък брой консултации 
преди началото или при редки, единични полови контакти. Няколко проучвания 
(1,2,5) обхвщащи тиинейджъри в София показват профилактираност на първия 
полов контакт едва в 21-24%. Особено важно е първият контакт да бъде 
планиран а не инцидентен. Това дава възможност за преварителен избор на 
подходящ контрацептив - средство на избор в този случай е кондома. При 
желание за водене на редовен полов живот веднага след първия контакт, 
профилактирането му може да се осъществи и с КОХК-я при съблюдаване на 
условията посочени в точка 3.     
 2. Контрацепция при единични, нерегулирани полови контакти. Средство на 
избор и при тези случаи е кондома. Спешната КЦ в тази възраст е неподходяща 
поради сериозните менструални аномалии, до които може да доведе. До нея се 



прибягва само при инциденти възникнали при ползване на кондом.
 3. Контрацепция при редовен полов живот. Средство на избор - 
комбинирани нискодозирани монофазни контрацептиви със селективен 
прогестаген. Със своята висока ефективност те осигуряват максимална 
протекция, което в тази възраст е решаващо предимство. Започват се най-
рано след три последователни овулаторни цикъла. При подрастващите по-често 
се наблюдава нередовен прием, пропускане на таблетки или удължаване на 
свободния интервал между опаковките. По тази причина при тях най-подходящи 
са 28 таблетните форми на препаратите - 21 т. съдържащи хормони + 7 т. с 
индиферентни нехормонални субстанции, при които не се прави пауза и се 
поддържа непрекъснато навика да се приема таблетка в определено време 
на деня. При наличие на проблеми или оплаквания съпровождащи приема на 
монофазните препарати втори избор са трифазните. При избор на препарати от 
една и съща група предпочитание се отдава на този с по-нисък индекс на Pearl, 
т.е. на по-ефективния. Препаратите съдържащи само прогестагени, поради по-
ниската си ефективност и изискване за абсолютна регулярност на приема са 
неподходящи в тази възраст. При наличие на контраиндикации за приемане 
на КОХК-я се препоръчва употреба на кондоми. Маточните песари, поради 
механизма си на действие и дълго действащите хормонални контрацептиви 
поради менструалните нарушения и забавеното възстановяване на фертилността 
не са подходящи при тиинейджъри.
 4. Контрацепция при започване на полов живот преди менархе или преди 
установяване на редовен менструален цикъл. Средство на избор са кондомите, 
като при контрацептивното консултиране е подходящо да се обсъди тактично 
ранното начало на половите контакти.
 5. Двоен холандски метод (“Double-Dutch”). Представлява едновременна 
употреба на комбинирани таблетки от девойката и кондом от партньора. По този 
начин се постига профилактика както на нежелана бременност, така и на СТЗ. 
Методът е особено подходящ в началото на полвия живот, когато все още не са 
изградени трайни контрацептивни навици, при смяна на партньора, при повече 
от един партньор.             

KOНТРАЦЕПЦИЯ  ПРИ  ЖЕНИ  НАД  40  ГОДИНИ
 Забременяването в тази възраст е свързано с повишен здравен риск 
както за майката, така и за плода. Зачестяващите епизоди на олигоменорея 
и свързания с тях страх от нежелана бременност създават значителен психо-
емоционален дискомфорт на жените. Изборът на подходяща контрацепция след 
40 години е важен, но на практика често неглижиран въпрос.
 1. Хормонална контрацепция. Здрави, непушещи жени могат да 
продължават употребата на комбинирани контрацептивни препарати до 
менопауза. Средство на избор са нискодозирани монофазни препарати. 
Естествено възниква въпросът кога отпада възможността за забременяване и 
респективно нуждата от контрацепция. За да се даде точен отговор трябва да се 
изследва FSH в последния ден от паузата между две опаковки. При стойности 
над 30 mIU/ml контрацептива се спира или заменя с хормонална заместителна 
терапия (ХЗТ). Препаратите използвани за ХЗТ не подтискат овулацията по две 
причини:
 -съдържат конюгирани (най-често естрадиол валерат) или естествени 
естрогени (17-бета-естрадиол) като хормоналната доза е по-ниска в сравнение с 
тази на ЕЕ в КОХК-ви
 - при секвенциалните препарати и трансдермалните системи прогестагена 
се включва късно - в последните 10-12 дни от цикъла.
Поради това те могат да се ползват без риск от забременяване само при наличие 



на споменатите стойности. При по-ниски нива на FSH и при млади жени се 
ползват успоредно с контрацептивен метод.
 Таблетките съдържащи само прогестаген са подходящи за ползване след 40 
години, тъй като с напредване на възрастта ефективността им се увеличава и над 
40 г. степента на забременяване е 0,3 на 100 женогодини (49).
 Инжекционните прогестагенни препарати също са подходящи, но изискват 
внимателен подход при жени с неправилни кръвотечения и нарушен цикъл 
поради опасност от увеличаване на оплакванията в началото на приема.
 2. IUD. Съдържащите мед спирали са много подходящ за тази възрастова 
група метод, като се изказва и мнение, че инсерирани след 40 годишна възраст, 
те може да останат до менопауза. Подходящи са и спиралите съдържащи 
прогестаген. Хиперплазията на ендометриума, менструалните нарушения и 
продължителните кръвотечения не са рядко явление в тази възраст, а спиралите 
с прогестаген отделящи 20 мкг/24 ч. LNG oсигуряват супресия на ендометриума 
и чувствително намаляват количеството изгубена кръв.  В някои случаи през 
първите месеци на употреба може да се получат слаби интерменструални 
кръвотечения, които не представляват проблем и в последствие отзвучават. 
По-късно при някои жени може да се появи вторична аменорея, която при 
споменатите по-горе състояния е по-скоро предимство отколкото недостатък.  
 3. Бариерна контрацепция. Физиологичното намаляване на фертилността 
и по-малката честота на половите контакти дават възможност  за ползване 
и на методи с по-ниска ефективност - кондоми, диафрагми. Употребата им в 
комбинация със спермицидни средства може да компенсира в известна степен 
физиологично намалената лумбрикация.  
 При липса на възможност да се изследва FSH не може с точност да се 
определи момента, след който няма опасност от забременяване. В тези случаи 
може да се използва емпиричното правило - спиране на контрацепцията след 12 
месеца аменорея при жени над 45 г. и след 24 месеца при жени под 45 г.  

КОНТРАЦЕПЦИЯ  СЛЕД  АБОРТ  И  РАЖДАНЕ
 При аборт, независимо от вида му, овулацията се възстановява за 2 до 
4 седмици. След раждане, при кърмещи появата на овулация варира в твърде 
широки граници, но се смята, че най-рано може да се появи след 6 седмици а при 
некърмещи е възможна поява и след 4 седмици. 
 1. Комбинирана орална хормонална контрацепция. При аборт до 12 г.с. 
с нея се започва незабавно, за да се предотврати евентуална бременност 
последваща първата овулация. След прекъсване на бременността между 12 
и 28 г.с. с КОХК-я се започва след една седмица. При раждане след 28 г.с. 
с комбинирани таблетки се започва 3 седмици след него при некърмещи. 
Причината да се изчака е, че през време на бременността се развива 
физиологичен хиперкоагулабилитет и включването веднага на КОХК-ви би 
увеличило тромбемболичния риск.         
 2. Depo-Provera. При аборт с нея може да се започне веднага. След 
раждане, при некърмещи с първата инжекция се започва на петия ден, при 
кърмещи - шеста седмица. 
 3. Бариерна контрацепция. След аборт бариерна контрацепция се 
употребява след спиране на кървенето. След раждане - след санация на 
травматичните увреди на влагалището и маточната шийка и спиране на лохиите. 
 4. IUD. Мненията за оптималния момент за поставяне на спирала след аборт 
и раждане се различават значително. По-консервативното поведение, към което 
се придържаме и ние, предполага инсерция в края на първата менструация след 
аборт и в края на шестата  седмица след раждане. IUD може да се постави и 
веднага след аборт и раждане или в първите три дни след него, но поради по-



високия риск от перфорация и инфекции смятаме, че това не е препоръчително. 
  
КОНТРАЦЕПЦИЯ  ПРИ КЪРМЕЩИ
     Комбинираните препарати не са подходящи по време на кърмене поради 
съдържанието на естрогени, които водят до повишена продукция на пролактин 
(особено в по-големи дози) но инхибират ефекта му в млечните жлези. При 
желание за хормонална контрацепция трябва да се използват прогестагенни 
препарати - орално или инжекционно. И таблетките, и инжекциите се започват 
шест седмици след раждането. Закъснение до 10 седмици се допуска само при 
жени кърмещи редовно през 4 часа, бебетата на които не получават никакво 
допълнително хранене. При тях риска от забременяване е около 1-2% дори без 
контрацептивни мерки. Ефективността на прогестагенните таблетки по време 
на пълна лактация достига тази на КОХК-я. Поради намалената фертилност не 
е необходимо повишаване на дозата на 2 таблетки дневно при кърмачки с тегло 
над 70 кг. При млади фертилни жени се препоръчва преминаване към КОХК-
ви в момента , в който детето започва да се захранва. Независимо от начина на 
приемане, малка част от синтетичните стероиди преминават в млякото, като LNG 
преминава в по-голямо количество в сравнение с NET. Количеството прогестаген, 
което новороденото може да получи с кърмата е минимално, смята се, че за 
две години кърмене общата получена доза съответства на тази в една таблетка 
от препарата. Засега не са установени негативни ефекти върху физическото и 
психическото развитие на децата както в краткосрочен, така и в дългосрочен 
аспект, но се подчертава, че липсват достатъчно проучвания за евентуални 
дълготрайни въздействия. Като цяло, преобладава мнението, че средство на 
избор при кърмещи трябва да бъдат нехормоналните методи.
 Спиралите съдържащи мед са подходящи при кърмачки, особено когато 
с преминалото раждане е завършена репродуктивната програма на жената. 
Поставят се шест седмици след раждането.
 По време на лактация фертилната способност на жената е намалена в 
различна степен, което дава възможност да се използват и бариерни методи, 
независимо от сравнително по-ниската им ефективност. След спирането й и 
установяване на редовен менструален цикъл може да се премине към високо 
ефективен метод.

КОНТРАЦЕПЦИЯ  ПРИ  ЖЕНИ ИНФЕКТИРАНИ  С  HIV 
 При жените инфектирани с HIV са налице два основни проблема, които 
трябва да бъдат решени при контрацептивното консултиране а именно:
 - висок риск от раждане на дете заразено с HIV
 - висок риск от заразяване на партньора.
 Рискът от заразяване на плода не е напълно уточнен и варира в твърде 
широки граници - 25-65% според различни автори. Независимо от точното му 
цифрово изражение той налага да се използва максимално ефективен метод - 
най-добре КОХК-я. Партньорът може да бъде предпазен с кондом в комбинация 
със спермицидно средство, използван през време на целия полов контакт. 
Комбинацията кондом+КОХК-ив+спермицид е средство на избор при жени 
инфектирани с HIV. Поради промените в имунната система и повишен риск от 
асцендиране на инфекции не се препоръчва употреба на спирали.

КОНТРАЦЕПЦИЯ   ПРИ  ЖЕНИ  С  НАДНОРМЕНО  ТЕГЛО     
 Наднорменото тегло е фактор, който може да конртаиндицира употребата 
на някои контрацептивни методи или да намали ефективността на други, поради 
което трябва да се има предвид при контрацептивното консултиране. Повишеното 
тегло е рисков фактор за развитието както на венозни, така и на артериални 



съдови заболявания. Наличието на BMI>40 (виж “Неконтрацептивни ефекти и 
рискове свързани с КОХК-я - Рискови фактори за венозен тромбемболизъм”) е 
абсолютна контраиндикация за употреба на КОХК-я. BMI=30-39 e относителна 
контраиндикация. При наличие и на други относителни контраиндикации жената 
не трябва да употребява КОХК-я. Ако наднорменото тегло при BMI=30-39 e 
единствената относителна контраиндикация и клиентката държи да употребява 
КОХК-я, предпочитание трябва да се отдаде на препарати съдържащи LNG 
или NET. Увеличеното тегло може може да бъде причина за намаляване на 
ефективността на прогестагенните таблетки, поради което се препоръчва 
ако е над 70 кг да се приемат  2 таблетки дневно. Това не се налага при 
кърмачки и жени в пременопауза. При навлизането в употреба на Norplant е 
имало данни, че теглото влияе на ефективността му. Днес при използването 
на висококачествен силикон при производството му е доказано, че такава 
зависимост няма. Наднорменото тегло не влияе върху ефективността на Depo-Pro-
vera, съдържащите мед спирали и бариерната КЦ. 
 
КОНТРАЦЕПЦИЯ  ПРИ  ЖЕНИ  СЛЕД  ПРЕКАРАНА 
ЕКТОПИЧНА  БРЕМЕННОСТ    
 Средство на избор при тях са съвременните високоефективни методи 
подтискащи овулацията. Предпочитание се отдава на комбинираните монофазни 
хормонални контрацептиви, които притежават най-висока ефективност. Могат да 
се използват и останалите комбинирани препарати и Depo-Provera. Изследвания 
от последните години установяват, че съвременните спирали съдържащи мед с 
голяма площ (380 квадратни мм) не повишават риска от ектопична бременност и 
също трябва да се имат предвид при контрацептивното консултиране.


