
Fogamzásgátlás 

 
Tájékoztató anyag 



Fogamzásgátlási módszerek 

• Mechanikus módszerek 

• Hormonális módszerek 

• Egyéb eszközök 



Mechanikus módszerek 

• Óvszer 

• Női kondom 

• Méhen belüli, hormont nem tartalmazó spirál 

• Pesszárium 

• Méhnyaksapka 

• Spermicid szerek 
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Hormonális módszerek 

• Fogamzásgátló tabletta 

• Méhen belüli, hormon tartalmú spirál 

• Injekció 

• Hüvelygyűrű 

• Sürgősségi tabletta 
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Egyéb módszerek 

• Naptármódszer 

• Megszakított közösülés 

• Női sterilizálás 

• Férfi sterilizálás  



Kombinált fogamzásgátló tabletták 

• Egyfázisúak: minden tabletta egyforma mennyiségű tüszőhormont 

és sárgatesthormont tartalmaz egy menstruációs ciklus alatt 

(egyszínű tabletták) 

• Többfázisúak: egy menstruációs ciklus alatt két-vagy háromféle 

szín jelzi a tablettában jelenlévő eltérő mennyiségű tüsző- és 

sárgatesthormont 

• Nőgyógyász választja ki az alkati sajátosságoknak megfelelő 

testreszabott tablettát! Nem létezik „legjobb” tabletta! 



Hogyan fejti ki hatását a fogamzásgátló tabletta? 

• gátolja a peteérést és a tüszőrepedést 

• megfékezi a beágyazódásért felelős sárgatest működését 

• megakadályozza a megtermékenyített petesejt beágyazódását 

• csökkenti a spermiumok megtermékenyítő képességét 

• a spermiumok számára átjárhatatlanná teszi a nyakcsatornát 



Fontos! 

• A fogamzásgátló tabletta szedése nem nyújt védelmet 

a szexuális úton terjedő betegségekkel szemben! 

• Monogám párkapcsolat javasolt! 

• Az AIDS és más szexuális úton terjedő betegségek 

veszélye miatt kerüld az alkalmi párkapcsolatokat, 

vagy ilyenkor a fogamzásgátló tabletta mellett használj 

óvszert is – kettős védekezés, ún. holland módszer 



A fogamzásgátlás hatékonysága 

PEARL-index 

Adott védekezési módszer mellett 100 nő közül egy év 
alatt hány esik teherbe 

 

Védekezés nélkül 70-85 

Megszakítás 12-40 

Naptár módszer 15-40 

Spermicidek 5-20 

Óvszer 4-15 

Fogamzásgátló tabletta 0,05-0,1 



Sürgősségi fogamzásgátlás 



Mikor van szükség sürgősségi fogamzásgátlásra? 

Szexuális aktust követően: 

• amikor védekezés nem történt 

• amikor hiba történt a védekezés során (az óvszer elszakadt vagy 

nem zárt tökéletesen) 

• nemi erőszak esetén 
  

A sürgősségi tabletta még lehetőséget ad egy nem kívánt 

terhességből adódó abortusz megelőzésére. 



• A sürgősségi fogamzásgátlók vényköteles készítmények, melyek a 

nem védett szeretkezést követően, 72 órán belül nyújtanak 

lehetőséget a nem kívánt terhesség megelőzésére. 

• A nagyobb hatékonyság érdekében célszerű a nem védett aktus 

utáni délelőtti vagy délutáni nőgyógyászati rendelésre ellátogatnod. 

Amennyiben ez nem megoldható, a háziorvosod is tud segíteni. 

Mennyi időn belül van lehetőséged  

a sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazására? 



A sürgősségi fogamzásgátlók sárgatest-hormont tartalmaznak.  

 

Ez egy alkalommal nagyobb mennyiségű hormonbevitelt jelent az 

alacsony hormontartalmú, rendszeresen szedendő fogamzásgátlókhoz 

képest. 

Mit tartalmaznak a sürgősségi 

fogamzásgátlók? 



attól függően, hogy a menstruációs ciklus során mikor kerül 

alkalmazásra: 

• eltolja az ovuláció (tüszőrepedés) idejét 

•  akadályozza az ovulációt (tüszőrepedést) 

• besűrűsíti a nyakcsatornában lévő nyákot, ezáltal gátolja a 

spermiumok behatolását a méh üregébe 

• csökkenti a spermiumok életképességét 

Hogyan hat a sürgősségi tabletta ? 



A beágyazódott megtermékenyített petesejtre, tehát a méhben 

fejlődő terhességre már nincs hatással! 

Ennek két szempontból van jelentősége:  

• Egyrészt a sürgősségi fogamzásgátlás nem hoz létre abortuszt, 

• másrészt a módszer késői alkalmazása esetén  nem kell tartanod 

magzati ártalomtól, a terhesség kihordható.  

Sürgősségi fogamzásgátlás 



• A sürgősségi fogamzásgátlás által okozott esetleges, de nem 

törvényszerű mellékhatások megjelenése és mértéke egyénenként 

különböző.  

• Leggyakoribb a hányinger, hányás, de előfordulhat két menstruáció 

közötti vérzés is a módszer alkalmazását követő napokban.  

• Ez az esetek nagy részében pecsételő jellegű és rövid időn belül 

megszűnik.  

• Ritkábban alhasi fájdalom, fejfájás, szédülés, gyengeségérzés, 

fáradékonyság vagy mellfeszülés lép fel.  

• A felsorolt lehetséges panaszok általában 24 órán belül 

megszűnnek.  

Milyen mellékhatásai lehetnek a sürgősségi 

fogamzásgátlásnak? 



• A sürgősségi fogamzásgátlás nagy hatékonysággal nyújt segítséget 

"vészhelyzetben", azonban 100%-os védelemről nem beszélhetünk, 

mint ahogyan a rendszeresen szedendő fogamzásgátló tabletták 

esetében sem.  

• 100 nem védett szeretkezést követően a sürgősségi 

fogamzásgátlás megfelelő alkalmazás esetén is 1 vagy 2 esetben 

előfordul terhesség.  

• Gyakori alkalmazáskor a sürgősségi fogamzásgátlás hatékonysága 

nem éri el a rendszeresen szedendő fogamzásgátló tabletták 

hatékonyságát és alkalmanként nagyobb mennyiségű a 

hormonbevitel is.  

• Ezért ez a fogamzásgátlási mód csak akkor alkalmazható, amikor 

valóban sürgős segítségre van szükség. 



• A sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazása már kialakult terhesség 

esetén ellenjavallt. Ebben az esetben hatástalan a módszer.  

• Ha valamilyen hosszantartó betegséged van vagy valamilyen 

kezelés alatt állsz, tudasd orvosoddal!  

• A legtöbb esetben ilyenkor is alkalmazható a sürgősségi 

fogamzásgátlás, de feltétlenül tartsd be orvosod erre a speciális 

helyzetre vonatkozó utasításait! 

Mikor nem alkalmazható a sürgősségi 

fogamzásgátlás? 



Vigyázz!  

A sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazása utáni 

ismételt szeretkezésre már nem terjed ki a módszer 

védő hatása! 

Meddig érvényesül a sürgősségi 

fogamzásgátlás hatása?  



• A sürgősségi fogamzásgátlás nem a rendszeres fogamzásgátlás 

eszköze.  

• Ha a módszert igénybe vetted, az adott menstruációs ciklusban 

többször már nem alkalmazhatod.  

• A ciklus végéig valamilyen fogamzásgátló eszközzel védekezz!  

• A következő menstruációs ciklus kezdetétől már hormonális 

fogamzásgátló tablettát is szedhetsz.  

• A sürgősségi fogamzásgátlás alkalmazását követően feltétlenül 

beszélj orvosoddal arról, hogy a rendszeres fogamzásgátlási 

módszerek közül melyik az, amelyik számodra a legmegfelelőbb! 

Milyen gyakran alkalmazható a sürgősségi 

fogamzásgátlás? 



A sürgősségi tabletta csak akkor alkalmazható,  

amikor sürgősségi fogamzásgátlásra van 

szükség, akkor viszont feltétlenül!  


