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Ismer�s helyzetek?

Lánya hirtelen becsukja a naplóját, amikor Ön megjelenik, 
újabban órákra bezárkózik a fürd�szobába, végeláthatatlan 
telefonbeszélgetéseket folytat a barátn�ivel, és a rossz han-
gulatát firtató kérdésre csak egy lemondó �Á, ezt te úgysem 
értheted!� a válasz� Ismer�s szituációk? Bárhogy is nézzük, 
a helyzet egyértelm�: lánya a n�vé válás útjára lépett. A pu-
bertáskor nemcsak a serdül�, hanem a szül� számára is 
komoly kihívásokat tartogat. Szembesülnie kell azzal, hogy 
lánya, aki édesanyját eddig a legjobb barátn�jének tekintet-
te, már nem osztja meg Önnel minden gondolatát és titkát. 
Saját világában él, ahonnan � tudatosan vagy tudattalanul � 
édesanyját id�nként kirekeszti. Ebben a nehéz id�szakban 
anyaként csak arra törekedhet, hogy lányával a bizalmi kap-
csolatot meg�rizze, és jó tanáccsal vagy tényleges segít-
séggel mindig a rendelkezésére álljon. De hogyan valósít-
ható meg mindez?

Az alábbi tájékoztató füzet néhány gyakorlati tanáccsal szol-
gál ahhoz, hogyan segítheti lányát a feln�tté válás útján. 
Hasznos lehet, ha felidézi saját serdül�korát: Hogyan élte 
meg a változásokat? Milyen tapasztalatokat szerzett?

Még akkor is, ha lánya ezt nem mindig érezteti, tudnia kell, 
hogy számára mindig is Ön lesz az egyik legfontosabb sze-
mély az életében. A serdül�nek útkeresése, próbálkozásai 
során mindenekel�tt bizalomra és támaszra van szüksége. 
Amikor körülötte minden bizonytalanná válik, különösen fon-
tos, hogy legalább a szül�k biztosak legyenek önmagukban, 
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kijelöljék a határokat és kapcsolatukkal példát mutassanak. 
Egyidej�leg azonban szül�ként meg kell tanulni az elenge-
dést is anélkül, hogy ez a gyermekkel való kapcsolat meg-
sz�nését jelentené. Ez kétségkívül óriási kihívás, azonban 
magában rejti azt a nagy- 
szer� lehet�séget, hogy 
lányát végül feln�tt n�-
ként, s�t barátn�ként kap-
ja vissza.

A serdül�kor testileg is 
nagy változásokkal jár. 
Jellemz� a hirtelen, gyors 
növekedés, a medence ki-
szélesedése, és az eml�k 
fejl�dése. A legjelent�sebb esemény az els� menstruáció 
bekövetkezése. Mindez rengeteg kérdést vethet fel egy fia-
tal lányban, amelyekre megnyugtató válaszokat vár � és 
amelyekre talán Ön is szívesebben felelne szakember segít-
ségével. Tudta, hogy számos n�gyógyász kifejezetten tiné-
dzsereknek szóló tanácsadást is folytat? Ennek keretében 
pontos választ és konkrét segítséget kaphatnak a serdül�-
korral és az ezzel együtt járó testi változásokkal, a havi-
vérzéssel, valamint a szexualitással és a fogamzásgátlással 
kapcsolatos minden kérdésre. A tinédzser-tanácsadás kife-
jezetten a fiatal lányok igényeihez van szabva, és nem fel-
tétlenül jár együtt n�gyógyászati vizsgálattal. Ez igen lénye-
ges szempont, hiszen segít leküzdeni a n�gyógyásznál tett 
els� látogatáshoz társuló félelmet.

Javasoljuk, hogy említse meg lányának ezt a lehet�séget.
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Emlékszik arra�
�milyen érzés volt egyfel�l még gyermeknek lenni, másfel�l 
már a feln�tt lét izgalmát érezni? Ebben az ellentmondásos 
helyzetben van most a lánya is, aki minden energiájával 
keresi a saját identitását. Hogy eközben eltávolodhat Önt�l 
és saját bels� világába vonul vissza, az teljesen természetes, 
egyúttal szükségszer� is. Ez a magatartás az élettani leválási 
folyamat részjelensége, melyet anyaként engednie, s�t tá-
mogatnia kell.

Segítség az útkeresés során
Néha az az érzésem, hogy a lányomnak fontosabbak a ba-
rátai, mint én. Mit tegyek?

Biztos lehet abban, hogy Ön és az Ön által megfogalmazott 
vélemények, meglátások, ítéletek ebben az id�szakban is 
nagyon fontosak a lányának még akkor is, ha ezt esetleg 
nem mindig tudja kimutatni, és viselkedését más személyek 
� barátn�k, iskolatársak � vagy a média által közvetített ér-
tékek, elvárások határozzák meg. Lánya abban az életsza-
kaszban van, amikor mindenr�l saját véleményt kell kiala-
kítania, elkerülhetetlenek tehát az összeütközések és a né-
zeteltérések. Semmi esetre sem szabad azonban ebben a 
helyzetben magára hagynia �t. A szül�i közömbösség ebben 

A leválás folyamata
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az életszakaszban különösen nagy sérülést okozhat. A ser-
dül�nek szüksége van az útmutatásra, a bizonyosságra és 
arra, hogy pontosan érezze a határokat. Titokban minden 
bizonnyal megkönnyebbülést okoz a lányának az a tudat, 
hogy Ön figyel és vigyáz rá.

A kommunikáció fenntartása
Mit csinálok rosszul, hogy a lá-
nyom a kérdéseivel nem hoz-
zám fordul?
Ne legyen önmagával kritikus: lá-
nya zárkózottsága nem az Ön 
személyének szól. Lánya talán 
nincs is tisztában azzal, hogy ez-
zel találgatásokra ad okot. Ah-
hoz, hogy egy serdül� kérdést te- 
gyen fel, el�ször is azt kell meg-
fogalmaznia, hogy pontosan mit nem tud, ehhez azonban a 
legtöbb esetben nem rendelkezik kell� élettapasztalattal. 
Emellett gyakran azt gondolják, hogy a médián keresztül 
már kell�en tájékozottak, és nincs szükségük további fel-
világosításra olyan kérdésekben, mint a testi fejl�dés, a 
menstruáció, a fogamzóképesség vagy a fogamzásgátlás. Ne 
hagyja, hogy teljesen megszakadjon a kommunikáció Ön és 
a lánya között! Ha ezt sikerül elérnie, akkor lesznek olyan 
pillanatok, amikor lánya spontán megnyílik Ön el�tt. Ami-
lyen gyakran csak lehet, vonja be az ilyen beszélgetésekbe 
az apát is: az � kommunikációs nyitottsága, elismer� vagy 
éppen rosszalló véleménye szintén fontos gyermekük sze-
mélyiségfejl�déséhez.

Én is nagyon szeretnék az 

anyukámmal intim 

dolgokról beszélni , úgy, 

ahogy a barátnőm, de nem 

megy. Anyukám azt szeretné, 

hogy a problémáimmal és 

a kérdéseimmel hozzá 

forduljak, de nem merem 

megtenni , mert szégyellem 

magam. Mit tehetnék azért, 

hogy a kapcsolatunk jobb 

legyen?
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�szinteség
A lányom nagyon érzékenyen reagál, ha a megjelenését 
kritizálom. Hogyan kellene viselkednem?
Mindenekel�tt maradjon higgadt és legyen toleráns, sosem 
ironikus. Lánya most kísérletezik azzal, hogy a küls�jét ille-
t�en is a saját útját járja. Ilyenkor teljesen természetes, hogy 
néha egy kicsit �mellényúl�, és olyan ruhadarabokat, kiegé-
szít�ket választ, amelyek nem teljesen illenek a személyisé-
géhez. Lányának meg kell találnia a saját stílusát, és ez sok 
bizonytalansággal jár. Az, hogy az Ön által megfogalmazott 
kritikára érzékenyen reagál, szintén természetes. Fontos 
azonban, hogy Ön ennek ellenére mindig �szintén meg-
mondja a véleményét � akkor is, ha tetszik a megjelenése, 
és akkor is, ha kifogása van ellene. Nyugodtan vállalja fel 
véleményét; könnyen lehet, hogy lánya végül hálás lesz a 
véleményéért, még ha nem is mutatja.

Emlékszik arra�
�milyen volt, amikor hirtelen minden megváltozott? A mel-
lei szembet�n�vé váltak, a csíp�je kikerekedett, kirajzoló-
dott a dereka, a hónaljban és a szeméremdombon megje-

14 éves vagyok és lenne néhány kérdésem. Milyen életkortól 

számít normálisnak a menstruáció? Milyen panaszokat okoz? 

Hogyan lehet enyhíteni a menstruációs fájdalmat? Mi a jobb 

vagy egészségesebb: a tampon vagy a betét?

Mehetek uszodába a menstruáció alatt? Már legalább egy éve 

folyásom van , mikor várható az első vérzésem? Lehet valamivel 

siettetni az első menstruációt? Mikor célszerű először elmenni a 

nőgyógyászhoz? A tamponhasználathoz el kell érni egy 

bizonyos életkort?

Testi fejl�dés
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lentek az els� sz�rszálak. Mindez annak a jele volt, hogy a 
serdül�korba lépett. Ebben az id�szakban úgy t�nik, hogy a 
testünk minden nap egy kicsivel többet változik, ami na-
gyon félrevezet� és elbizonytalanító tud lenni � a lányának 
is. A folyamat csúcspontja kétségkívül az els� menstruáció 
bekövetkezése. Ez minden fiatal lány életében fordulópon-
tot jelent, amit érzelmileg is fel kell dolgoznia. 

Fehérfolyás
A lányomnak egy ideje nagyon 
er�s folyása van. Van-e bármi-
lyen teend�nk?
Lányánál az úgynevezett fehér-
folyásról van szó, ami egy fehér-
jetartalmú, fehéres-sárgás szín�, 
a fehérnem�be beszáradó vála-
dékozást jelent a hüvelyb�l. Be-
széljen lányával a testében zajló változásokról és magya-
rázza el neki, hogy a folyás teljesen normális, és semmiképp 
sem jelent �tisztátalanságot�. A fehérfolyás az els� menst-
ruáció közeledtét jelzi, ami rendszerint egy-másfél éven be-
lül bekövetkezik.  

A(z els�) menstruáció
A lányom nagyon el van bizonytalanodva, mert az osztá-
lyában egyedüliként neki nem jött még meg a vérzése. 
Mivel tudnám megnyugtatni?
Magyarázza el a lányának, hogy a serdül�kori változások 
mindenkinél teljesen egyéni ütemben zajlanak, ami geneti-
kailag meghatározott, és sem siettetni, sem késleltetni nem 

Tipp
Használjon a lánya (műanyag 

fólia nélküli) légáteresztő 

tisztasági betétet. A vékony, 

szinte észrevehetetlen betét 

felszívja a nedvességet.
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lehet. Ma átlagosan 12,5 éves korukban menstruálnak el�-
ször a lányok. Alapvet�en akkor sem kell semmi komolyra 
gondolni, ha 16 éves koráig nem jelentkezik a vérzése, utá-
na azonban célszer� a n�gyógyászt felkeresni.

Menstruációs fájdalom
Hogyan lehet enyhíteni a lányom menstruációs görcseit?
A szokatlanul er�s vagy hirtelen fellép� menstruációs fáj-
dalmat nem szabad félvállról venni. A menstruációs fájda-
lomra vonatkozó kérdésekkel minden esetben n�gyógyász- 
hoz kell fordulni. Csak szakorvos állapíthatja meg a fájdalom 
okát, és hatásos kezelést is csak � ajánlhat. Ha lánya menst-
ruációs görcsökre panaszkodik, magyarázza el neki, hogy 
havivérzés idején a méh összehúzódik, hogy a leváló méh-
nyálkahártya és a vér távozni tudjon. Ez a n�k egy részénél 
több-kevesebb alhasi fájdalommal jár. Az, hogy a lánya 
mindezt hogyan éli meg, függhet attól is, hogy Ön hogyan 
viszonyul a saját ciklusához, hiszen számára az anya a leg-
fontosabb n�i példakép. Tudatosítsa a lányában, hogy egy 

Tipp
Az első menstruáció minden lány 

életében különleges esemény, ami 

mindenképp figyelmet igényel. 

Lehet, hogy örülne a lánya, ha ebből 

az alkalomból megvenné neki a 

nagyon vágyott, de egyébként túl 

drága pulóvert? Vagy ha kettesben 

elmennének fagyizni, esetleg moziba 

– csak Ön és a lánya?
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n� a vérzése idején is fitt és aktív lehet. Sportolni is szabad 
a menstruáció alatt, s�t ajánlott is, mivel enyhítheti a fáj-
dalmat. Éreztesse ugyanakkor a lányával azt is, hogy telje-
sen természetes, ha azokon a napokon rosszabb a közér-
zete, és ennek megfelel�en jobban kíméli magát. Lánya 
most ismerkedik szervezete ezen fontos m�ködésével, és 
meg kell tanulnia elfogadni a benne zajló folyamatokat. 

Menstruációs higiénia
Mikortól használhat a lányom tampont?
Fiatal lányok is gond nélkül használhatnak tampont, már az 
els� menstruációtól kezdve. A tampon nem káros az egész-
ségre, és a sz�zhártyán sem okoz sérülést, mivel az az els� 
menstruáció idejére az ösztrogén hormon hatására olyan 
átalakuláson megy keresztül, aminek eredményeként már 
csak egy rugalmas, átereszt� gy�r�ként sz�kíti a hüvelyt. Be- 
szélje meg a lányával, milyen lehet�ségek vannak a menst-
ruációs higiéniára, milyen el�nye és hátránya van az egyes 
módszereknek. Mindezek alapján lányának magának kell el-
döntenie, hogy tampont vagy betétet szeretne használni. 
A fiatal lányok többsége kedveli a tampont, mert ezáltal a 
többi napon megszokott mozgásszabadságot élvezheti.

Jó tudni
Ha lányának kérdései vannak a menstruációs higiéniával 

kapcsolatban, vagy nehézségei adódnak a tampon felhe-

lyezésével, a nőgyógyásznál tett látogatás kiváló alkalmat 

jelent arra is, hogy ezen a téren is segítséget kapjon.
11



Emlékszik arra�
�milyen volt az els� látogatása a n�gyógyásznál? Az izga-
tottságra, esetleg a félelemre, amit a vizsgálat el�tt érzett? 
Vagy arra, hogy miért ment orvoshoz: talán menstruációs 
fájdalmai voltak, vagy tablettát szeretett volna felíratni? 
Vagy egyszer�en csak azért kereste fel a n�gyógyászt, mert 
kérdései voltak?

Az els� látogatás a n�gyógyásznál
Mikor célszer� el�ször felkeresnie a lányomnak a n�gyó-
gyászt, és hogyan segíthetek neki ebben?
Ha semmilyen panasza nincs, csupán �ellen�rzés� céljából 
nem kell a lányának felkeresnie a n�gyógyászt. N�gyógyá-
szati konzultációra, esetleg vizsgálatra akkor van szükség, 
ha lányának valamilyen panasza van, például szeméremtáji 
vagy hüvelyi ég�, viszket� érzés, esetleg fájdalom, folyás 
vagy vérzészavar jelentkezik, illetve ha 16 éves elmúlt és 
még nem menstruál. Számos n�gyógyász kifejezetten fiatal 
lányoknak szóló konzultációt is kínál: meghatározott rende-
lési id�pontokban minden � a testi fejl�dést, a szexualitást 
és a fogamzásgátlást érint� �  kérdésre választ kaphatnak. 
Ha lánya megkapta a szükséges felvilágosítást és tisztában 
van testének m�ködésével, képes lesz saját magáért fele-
l�sséget vállalni és egyedül eldönteni, mikor esedékes a 
n�gyógyásznál tett els� látogatása. Célszer�, hogy lánya 
magánál tartsa a saját betegbiztosítási kártyáját (TAJ-kártya), 

Mi fog történni a nőgyógyásznál? Mikor 

menjek vizsgálatra? És mikor jön meg a 

vérzésem? Kérem, segítsen!

A n�gyógyásznál
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mert így önállóan is felkeresheti a n�gyógyászt, ami a 
feln�tté váláshoz vezet� út egy fontos állomása. Elkép-
zelhet�, hogy lánya megkéri, kísérje el a rendelésre � ilyen 
esetben is érdemes a váróteremben maradnia, kifejezve 
ezzel azt, hogy tiszteletben tartja az intim szféráját, de mel-
lette áll, ha kéri. Így ha igényli, lánya négyszemközt beszél-
het az orvossal � adja meg számára ezt a lehet�séget! 

Fontos tudnivalók
A legtöbb nőgyógyászati rendelőben kérhet olyan, kife-

jezetten fiatal lányoknak szóló tájékoztató füzetet, 

amelynek segítségével lánya felkészülhet az első láto-

gatásra.
13



N�gyógyászati vizsgálat
Már az els� konzultáció alkalmával sor kell, hogy kerüljön 
n�gyógyászati vizsgálatra?
A n�gyógyászati vizsgálat nem kötelez� velejárója az els� 
konzultációnak � kivéve természetesen azokat az eseteket, 
amikor valamilyen tünet vagy panasz hátterét kell tisztázni. 
A tinédzser-tanácsadáson pedig kifejezetten a kommuniká-
ció, az információátadás, a felvilágosítás és a tájékoztatás 
áll a középpontban. Sok n�gyógyász az els� konzultáció al-
kalmával hasfalon keresztül végez ultrahangvizsgálatot, ami 
egy átfogó képet ad a kismedencei szervek elhelyezkedé-
sér�l és állapotáról, ráadásul a páciens is követheti a vizs-
gálatot a képerny�n. 

14
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Emlékszik arra�
�milyen volt az els� intim kap-
csolata egy fiúval? Milyen izga-
lommal töltötte el a várakozás, 
hiszen minden új és ismeretlen 
volt? És a nagy reményekre, amit minden bizonnyal az els� 
alkalomhoz f�zött? És arra emlékszik-e, hogy milyen bizony-
talanság töltötte el, ha az elvárásaira gondolt és mennyire 
aggódott, hogy vajon minden rendben lesz-e a védekezés-
sel? Valószín�leg Ön is azt tette, ami ebben a helyzetben a 
legjobb: félelmeit, aggodalmait és bizonytalanságait �szin-
tén elmondta a barátjának vagy barátn�jének és talán az 
édesanyjának vagy egy n�gyógyásznak is. Nagyon sokat se-
gít, ha egy fiatal lány minderr�l beszélni tud, különösen a 
védekezésr�l, mint kiemelt jelent�ség� témáról.

Honnan tudhatom, hogy egy 

fiú tényleg szeret, és nem 

csak lefeküdni akar velem?

Szexualitás és fogamzásgátlás

15



Az els� szexuális együttlét
Úgy gondolom, hogy a lányom még túl fiatal ahhoz, hogy 
szexuális kapcsolata legyen. Mit tegyek?
Hogy lánya készen áll-e az els� együttlétre, nagy való-
szín�séggel saját maga fogja eldönteni. Ön legfeljebb em-
lékeztetheti arra, hogy egy lánynak az els� alkalom csak 
akkor jelent szép élményt, ha az id�pont és a partner is 
megfelel�, és nyugodtan várhat, amíg biztosan úgy érzi, 
hogy készen áll az eseményre. Fontos, hogy ne érezze 
magát nyomás alatt, és semmi esetre se mondjon igent egy 
fiúnak csak azért, hogy ne okozzon neki csalódást. Arról se 
feledkezzen meg, hogy lányával id�ben beszéljen a fogam-
zásgátlásról.

Valamikor biztosan bekövetkezik majd az is, hogy lánya el�-
áll azzal a kéréssel, hogy a barátja nála aludhasson. A dön-
tést természetesen Önnek kell meghoznia, és lehet�leg 
akkor is ki kell tartania a döntése mellett, ha az nemleges. 
Azt, hogy lánya szexuális kapcsolatot létesítsen egy fiúval, 
alapvet�en nem akadályozhatja meg. Beszéljen vele arról, 
hogy a szexualitás egy különösen intim tevékenység, és lé-
nyeges, hogy a többi családtag magánéletét is tiszteletben 
tartsák.

Folyamatos felvilágosítás
Mikor beszéljek a lányommal a védekezésr�l?
A védekezésr�l, mint igen lényeges kérdésr�l alapvet�en 
már a szexuális felvilágosítás során, vagyis jóval az els� testi 
kapcsolat el�tt kellene beszélni, amikor lánya még gátlások 
nélkül tud figyelni az elmondottakra, és kés�bb is van 
lehet�sége kérdezni. A téma még éget�bbé válik, amikor 
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lánya megismerkedik egy olyan fiúval, akivel a kapcsolatuk 
egyre szorosabbá válik. Keressen alkalmat a beszélgetésre, 
hiszen a felvilágosítás fontosságát nem lehet eléggé hang-
súlyozni: még mindig él a fiatalok körében az a tévhit, hogy 
az els� alkalommal nem lehet teherbe esni.

Megbízható fogamzásgátlás
Nem túl fiatal a lányom ahhoz, hogy tablettát szedjen?
Ha lánya jelzi, hogy tablettát szeretne szedni, akkor az ese-
tek zömében már nincs értelme �megfelel� életkorról� 
beszélni. Kérése azt jelzi, hogy szüksége van a fogamzás-
gátlásra, és különösen felel�sen gondolkodik. Megfelel� sze-
dés mellett a tabletta az egyik legmegbízhatóbb fogam-
zásgátló módszer, különösen fiatal lányoknál. A n�gyógyász 
a páciens alapos kikérdezésével kizárja a lehetséges koc-
kázatokat, és ennek alapján a megfelel� készítményt fogja 

Tipp
Bizonytalanul érzi magát, ha erről a 

kényes témáról kell beszélnie, vagy 

tanácstalan, ha lánya egy egyszerű 

„Á, anya, már megint mire nem gon-

dolsz?!” legyintéssel intézi el a té-

mát? Javasolja lányának, hogy ke-

resse fel az Ön nőgyógyászát, ahol 

tinédzser-tanácsadás keretében min-

dent megtudhat a fogamzásgátlás-

ról, és nőgyógyászati vizsgálatra sem 

feltétlenül kerül sor.
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felírni. A készítmény kiválasztásakor szempont lehet az is, 
hogy az adott tablettának a fogamzásgátló hatáson kívül 
milyen egyéb, kedvez� tulajdonságai vannak. A modern fo-
gamzásgátlók szedésével enyhíthet�, vagy akár meg is szün-
tethet� a menstruációs fájdalom, csökkenthet� a vérzés 
mennyisége és szabályossá tehet� a ciklus. Ezen kívül bi-
zonyos hatóanyagokat tartalmazó készítmények jótékonyan 
befolyásolhatják az aknés b�r állapotát is.

Kett�s védekezés
A tabletta mellett szükséges óvszert is használni?
A tablettával a nem kívánt terhesség el�zhet� meg, azon-
ban nem nyújt védelmet a nemi úton terjed� fert�zésekkel 
szemben, amelyek gyakorisága az utóbbi években egyre 
jobban emelkedik. Nagyon lényeges, hogy err�l is beszéljen 
a lányával! Tisztázzák, hogy a HIV-fert�zésen és a fert�zés 
következményeként kialakuló AIDS-en kívül más, jóval gya-
koribb betegségek is léteznek, például a Chlamydia-fert�-
zés. A Chlamydia nev� baktérium a méhen keresztül egé-
szen a petevezetékekig juthat, ahol súlyos gyulladást vált-
hat ki, amelynek kés�bb komoly � akár medd�séget okozó � 
szöv�dményei lehetnek. Magyarázza el a lányának, hogy a 
testére vigyáznia kell, egészségéért felel�sséggel tartozik, 
és elengedhetetlen, hogy err�l a barátjával is beszéljen, hi-
szen a nem kívánt terhesség és a nemi beteg-ségek elleni 
védekezés közös feladatuk.

18



www.intimzona.hu

Okozhat bármilyen egészségkárosodást a tabletta?
Egyetlen más fogamzásgátló eszközhöz vagy módszerhez 
sem f�z�dik annyi tévhit és féligazság, mint a tablettához. 
Természetesen senki sem szeretné a lányát �kémiai anya-
gokkal tömni�. Ez az el�ítélet még a fogamzásgátlás ��s-
korából� származik, amikor jóval magasabb hormontartal- 
mú tabletták voltak forgalomban. Tudni kell azonban, hogy 
a korszer� készítmények már alacsony hormondózist tartal-
maznak, és fiatal lányok esetében is jól utánozzák a szerve-
zetben zajló élettani folyamatokat, vagyis nem befolyásolják 
a serdül�kori fejl�dést. Természetesen az is igaz, hogy a 
fogamzásgátló is gyógyszer, és mint minden egyéb készít-
ménynek, ennek is lehetnek mellékhatásai.
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A fogamzásgátlókkal kapcsolatos tévhitek:
 �A fogamzásgátlótól el fogok hízni.� � Ez nem igaz, a tab-

lettaszedést�l sem hízni, sem fogyni nem lehet. A ma-
gasabb ösztrogéntartalmú készítmények egyes esetekben 

 vízvisszatartást okozhatnak, ezek a tabletták azonban ma 
már egyre inkább háttérbe szorulnak.

 Nem igaz, hogy a tabletta csak a második ciklustól véd a 
nem kívánt terhesség ellen. Ha a tablettaszedést a vérzés 
els� napján kezdik meg és a továbbiakban szabályosan 
szedik, akkor a fogamzásgátló hatás már az els� ciklus-
ban is biztosított.

 Tévhit, hogy az egy hetes tablettaszedési szünet alatt 
nem áll fenn a védettség. Pontos szedés mellett az egy 
hetes szünet alatt sem kell tartani a teherbeesést�l.

 �A fogamzásgátlótól medd� leszek.� � Ez a kijelentés 
nem helytálló. A fogamzásgátló tabletta még évekig tar-
tó szedés esetén sem befolyásolja a kés�bbi termékeny-
séget. A teherbeesés már a tablettaszedés abbahagyása 
utáni els� ciklusban bekövetkezhet.

 Tévhit, hogy a tabletta véd a nemi úton terjed� betegsé-
gekt�l. Az egyetlen megbízható védelmet ezen betegsé-
gek ellen az óvszer jelenti.

 �Ha egyszer elfelejtem bevenni a tablettát, még nem le-
het semmi baj.� � Sajnos ez sem igaz. Már egyetlen ki-
hagyott tabletta is csökkenti a fogamzásgátló hatékony-
ságot, így ilyen esetben kiegészít� védekezést (például 
óvszert) kell alkalmazni.

 Szintén túlhaladott az a nézet, hogy egy bizonyos ideig 
tartó tablettaszedés után néhány hónapos szünetet kell 
tartani. A mai ismereteink alapján ez orvosi szempontból 
szükségtelen, nem javasolt.

A fogamzásgátló tabletta: tévhitek és tények
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Igaz viszont, hogy a tablettának a fogamzásgátló hatáson 
túl számos egyéb kedvez� hatása is lehet:
 Igaz, hogy a tabletta enyhítheti a menstruációs fájdalmat 

és csökkentheti a vérzés mennyiségét.
 Igaz, hogy bizonyos készítmények, amelyek antiandrogén 

hatású összetev�t tartalmaznak, kedvez�en befolyásol-
hatják a b�r és a haj állapotát.

 Igaz, hogy a tablettaszedés abbahagyása után azonnal 
bekövetkezhet a teherbeesés � akár évekig tartó gyógy-
szerszedés után is.

 Igaz, hogy a tabletta már az els� ciklus alatt is meg-
bízható fogamzásgátlást biztosít, ha a tablettaszedést a 

 vérzés els� napján kezdik, és utána szabályosan 
folytatják.

 Igaz, hogy a tabletta és a dohányzás együttese nem ve-
szélytelen � a fogamzásgátlók mellékhatásai dohányo-
sokban gyakrabban fordulnak el�.
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Zárszó
Az els� menstruáció és az els� szexuális együttlét között az 
esetek zömében több év telik el, amely id�szakban a 
serdül�kori fejl�dés több lépése is lezajlik. Bár a változás 
kétségkívül nagy megterhelést jelent, a serdül�kor a 
legtöbb esetben mégsem azonos a folyamatos krízissel vagy 
katasztrófával. A lányok igen jó érzékkel találják meg egy-
egy szituációban, hogy mi az, ami számukra vonzó, és mi az, 
amit inkább még elkerülnének. Ha Ön a lánya felé a testiség 
és a n�iség pozitív és felel�sségteljes megélését közvetíti, 
akkor okkal bízhat abban, hogy lánya sikeresen meg tud 
majd küzdeni mind a külvilágból ráirányuló, mind pedig az 
én- és útkeresése során önmagában keletkez� érzésekkel 
és hatásokkal.
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