fogamzásgátló módszerek II.
pontjából. A módszer megbízhatóbb, mint ha csak a naptár
módszert magában alkalmazzuk, de a cervixnyákot (hüvelyváladékot) naponta vizsgálni kell a nônek. Ezt a módszert azoknak ajánljuk, akik stabil kapcsolatban élnek és ismeri a nô a
ciklusát.
Megszakított közösülés a legrégebbi és leginkább ismert fogamzást megelôzô módszer. Egyben a legkevésbé megbízható
is. A férfi még a magömlés (ejakuláció) elôtt visszahúzza
hímvesszôjét a nô hüvelyébôl. Igen veszélyes helyzet, mivel
már a magömlés elôtt kis mennyiségû ondófolyadék távozhat a
hímvesszôbôl. Ez a nedv is tartalmazhat hímivarsejteket, s közülük bármelyik megtermékenyítheti a petesejtet. Nem javasolt
módszer, fôleg a fiatalok számára.

Végleges fogamzásgátlás: sterilizáció
A nôk sterilizációja bonyolult, a petevezetéket helyi érzéstelenítésben, vagy altatásban, a hasüreg megnyitásával kötik el.
A férfiak sterilizációja ún. vasectómiával mindössze 20 percig
tartó, helyi érzéstelenítésben végezhetô, ambuláns beavatkozás.
A sterilizációt mindig véglegesnek kell tekinteni! (Magyarországon törvény szabályozza a megvalósíthatóságot.)
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A fogamzásgátlás a nem kívánt terhességek megelôzésére
szolgál.
A módszerek megbízhatóságát Pearl-indexszel fejezzük ki,
ami azt mutatja, hogy adott fogamzásgátló eljárás használata
ellenére 100 nô közül egy év alatt hányan esnek teherbe.
NEM HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÓ
MÓDSZEREK

Kondom – gumi óvszer
Olyan módszere a terhesség megelôzésének, amely megakadályozza, hogy ondó kerüljön a hüvelybe. A kondom nagyon vékony és magas szakítószilárdságú gumiból készül. Sze-
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retkezés elôtt a merev hímvesszôre kell felsodorni és a férfi
magömlésekor ez fogja fel az ondót. Az óvszer nagy elônye
még, minden más fogamzásgátlóval szemben, hogy védelmet
nyújt a nemi betegségek terjedésével szemben.

Spermaölô (spermicid) anyagok
(krém, gél, tabletta, szivacs)
A spermiumok membránját károsítják, vagy fontos enzimjeiket bénítják, ezáltal fejtik ki fogamzásgátló hatásukat. Mechanikai módszerekkel (pesszárium, kondom) való együttes
alkalmazásuk javít a hatásukon. Hátrányként jelentkezhet az
esetlegesen kiváltott allergiás reakció. Gyógyszertárban kaphatóak.

Naptár módszer
Számításához szükséges a ciklusok hosszát figyelembe venni. Az elsô megtermékenyítésre alkalmas nap kiszámításához a
legrövidebb menstruációs ciklusból 18 napot kell levonni. Az

utolsó megtermékenyítésre alkalmas nap kiszámításához a leghosszabb menstruációs ciklusból 11 napot kell levonni.
Így ha egy nônek pl. 24-31 napos ciklusai vannak, a 6. (24ból 18-at vontunk ki) és a 20. (31-ból 11 napot vontunk ki) ciklusnapok között tilos a szexuális élet.
A módszer hibarátája meglehetôsen nagy, mivel a petesejt
az ember esetében a ciklus bármely napján kiszabadulhat. Nem
javasolt módszer a fogamzásgátlásra, fôleg fiatalok esetében.
Hômérôzés módszere a testhômérséklet nyomon követését
igényli, így meghatározható, hogy mikor következik be az ovuláció. A testhômérséklet az ovuláció elôtt 2 nappal növekszik.
Nem ajánlott fogamzásgátló módszer, mivel a kivitelezés elég
körülményes, és pontos feljegyzést igényel.
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Hüvelyi pesszárium
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Általában gumiból, vagy mûanyagból, szilikonból készül,
gyakorlatilag gömbszelet alakú, mintegy ráfekszik a méhszájra
a felhelyezéskor. Méretét egyedileg kell megválasztania az alkalmazónak. Spermicid anyaggal együtt célszerû alkalmazni,
20 perccel a nemi aktus elôtt kell felhelyezni és a szeretkezés
után 4-6 óráig a hüvelyben hagyni.
Interneten kapható.

Ovulációs módszer – Billings módszer
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A méh-nyakcsatorna (cervix) nyákjának ösztrogénhatásra
bekövetkezô változásának nyomon követése. Az ovulációt
megelôzô idôben a cervixnyák nagy mennyiségben termelôdik,
áttetszôvé válik, fonal húzható belôle, két ujjunk közé fogva. A
nyák mennyisége az ovulációt követô napokban lecsökken, az
áttetszôség megszûnik, ragadós lesz. Ezen idôszak, valamint a
menstruációt követô napok biztosak a fogamzásgátlás szem-

