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Drogie Czytelniczki
Czujesz w brzuchu łaskoczące motyle? Sece bije Ci szybciej, 
bije jak szalone? Ręce się pocą, kolana drżą, a oczy błyszczą? 
Jeżeli czujesz coś takiego, nie bój się. To objawy zakochania. 
Zakochania, a nie choroby.

Kiedy zachwyt zamienia się w coś więcej, kiedy czujesz, że to 
nie tylko łaskotanie motyli, pragniesz bliskości, namiętności 
i masz ochotę na współżycie, to najlepszy moment, aby 
pomyśleć o bezpieczeństwie.

Sprzeczność? Nie. Seks jest wtedy romantyczny i piękny, kiedy 
możesz zapomnieć o całym świecie, kiedy nie boisz się niepla-
nowanej ciąży. Czujesz się bezpiecznie.

Kiedy Twoje uczucia powodują stan upojenia, kiedy świat 
wokół Ciebie staje się piękniejszy, a ludzie się uśmiechają, 
obowiązuje zasada „nie trać głowy”. Zatrzymaj się na chwilę 
i pomyśl, jaka metoda antykoncepcji jest dla Ciebie najlepsza. 
Dla Ciebie i Twojego partnera.

Wiele kobiet ma wątpliwości i pytania. Jeżeli i Ty je masz, 
zwróć się z nimi do swojego lekarza ginekologa-położnika. 
On udzieli Ci wszelkich informacji. Zaopiekuje się Tobą. Ta 
broszura również Ci pomoże.
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O ˝abach, coli 
i odwa˝nej kobiecie: 
krótka historia 
antykoncepcji
Potrzeba antykoncepcji jest tak stara jak ludzkość. Przypusz-
czalnie już w epoce kamiennej kobiety chciały zapobiec niepo-
żądanej ciąży, na przykład używając tamponów z materia-
łem roślinnym. Być może wówczas wynaleziono najstarszą 
prezerwatywę na świecie. Malowidła skalne pochodzące 
z tamtego okresu, przedstawiają mężczyznę z tajemniczą 
„osłonką” wokół penisa.

Bardziej wyrafi nowanych metod używały kobiety w starożyt-
nym Egipcie. Stosowały one czopki dopochwowe z ziaren 
granatu, pączków akacji lub odchodów krokodyla.
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Dawne mieszkanki ziem germańskich robiły małe tarczki 
z wosku pszczelego, które wprowadzały do pochwy. Od-
dzielały one macicę od nasienia.

Od tysiącleci ludzie próbowali zapobiegać ciąży metodą 
stosunku przerywanego (nazwa łacińska coitus interrup-
tus). Polega ona na tym, że mężczyzna wyjmuje penisa z po-
chwy przed wytryskiem nasienia – nie jest to jednak skuteczna 
metoda antykoncepcji.

W średniowieczu zalecano kobietom, żeby jadły trujące zioła, 
mocno kichały, podskakiwały albo trzy razy napluły żabie 
w pyszczek. Wiele z tych 
metod było niebezpiecz-
nych. Były one tak samo 
nieskuteczne, jak amule-
ty, magiczne zaklęcia 
albo określone pozycje 
podczas stosunku.
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Pierwszy sklep 
z prezerwatywa-
mi otwarto w roku 
1750 w Londy-
nie. Robiono je 
wówczas z jelit 
zwierzęcych. Po 
użyciu były prze-
płukiwane i stoso-

wane wielokrotnie. 
Miały chronić nie tylko 

przed niepożądaną ciążą, 
ale także przed chorobami 

przenoszonymi drogą płciową. 
Natomiast kochanki Casanovy 

wprowadzały rzekomo połówki cy-
tryn do pochwy.

200 lat temu powszechna była następu-
jąca metoda – kobiety po stosunku prze-
płukiwały pochwę różnymi roztworami 
(np. octu), żeby usunąć nasienie. Trudno 
to sobie wyobrazić, ale są takie miejsca, 
gdzie do dzisiaj wierzy się, że przepłuki-
wanie pochwy colą ma działanie anty-
koncepcyjne.

W roku 1880 po raz pierwszy sprze-
dano w Niemczech prezerwatywy 
z gumy. Były one bardziej bezpiecz-
ne i oczywiście znacznie przyjem-
niejsze w użyciu niż wcześniejsze 
modele z pęcherzy rybich, jedwabiu 
czy skóry.

Później naukowcy zaczęli badać cykl 
miesięczny kobiet. Stwierdzili, że krwa-

wienie miesiączkowe jest regulowane 
przez hormony i ustalili, w których dniach 
cyklu kobieta może zajść w ciążę.
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Te odkrycia były bardzo ważne dla Margaret Sanger.
Amerykańska pielęgniarka dowiedziała się, jak wiele musiały 
przeżyć, jak bardzo cierpiały kobiety, kiedy wbrew swojej woli 
zachodziły w ciążę. Sto lat temu dziesięcior dzieci w jednej 
rodzinie nie było bowiem rzadkością.

Margaret Sanger miała marzenie. Pragnęła, żeby kobiety 
miały do dyspozycji bezpieczny środek antykoncepcyjny, który 
będzie tak łatwy w stosowaniu, jak tabletka aspiryny. W roku 
1951 zleciła ona zespołowi naukowców przeprowadzenie 
odpowiednich badań. Wysiłki Margaret wspierała jej zamożna 
przyjaciółka. 

Naukowcy opracowali środek farmakologiczny, który zawierał 
sztuczne hormony. Substancje te miały całkowicie hamować 
płodność kobiety. Wtedy narodził się doustny środek anty-
koncepcyjny. Pierwsze preparaty pojawiły się 50 lat temu na 
rynku w Niemczech. Dzisiaj na całym świecie miliony kobiet 
przyjmują doustną antykoncepcję.
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W gór´ i w dó∏:
cykl p∏ciowy u kobiety
U młodej dziewczyny trudno to zauważyć, ale w organizmie 
kobiety, począwszy od okresu dojrzewania, stale następuje 
podwyższanie i obniżanie stężeń różnych hormonów. Takie 
zmiany zachodzące w okresie zbliżonym do miesiąca nazywa 
się cyklem miesiączkowym, czyli cyklem płciowym.

Jeden z hormonów nazywa się hormonem pobudzającym 
tworzenie się pęcherzyków. Wydzielany jest on przez przy-
sadkę mózgową i powoduje, że w ciągu każdego miesiąca 
u kobiety w jednym z dwóch jajników powstają pęcherzyki 
jajnikowe. Wewnątrz tego pęcherzyka dojrzewają komórki 
jajowe.

Równocześnie inny hormon, estrogen, przyczynia się do tego, 
że zmienia się macica. Jej błona śluzowa staje się coraz grub-
sza, a szyjka nieznacznie się otwiera. Wydzielina szyjki macicy 
staje się bardziej płynna, rozrzedzona.

8



„Wyskakujące” jajeczko

Następnie pojawia się trzeci hormon (hormon luteinizujący). 
Powoduje on pęknięcie największego pęcherzyka jajnikowe-
go. Dojrzała komórka jajowa „wyskakuje” z osłonki o wielko-
ści grochu i opuszcza jajnik. Nazywa się to „jajeczkowaniem”. 
Zjawisko to ma miejsce około 14. dnia cyklu. Niektóre kobiety 
odczuwają w tym czasie „ciągnięcie” w podbrzuszu.

Gotowa do zapłodnienia

Dojrzała komórka jajowa odbywa podróż ustaloną drogą. Jest 
wychwytywana przez jajowód i powoli wędruje w kierunku 
macicy.

Kiedy komórka jajowa spotka się z plemnikiem, może dojść 
do zapłodnienia. Zapłodniona komórka jajowa zaczyna się 
dzielić. Jest to najwcześniejsza faza ciąży.

9



Łóżeczko w macicy

W jamie macicy wszystko jest przygotowane, żeby zapłodnio-
na komórka jajowa mogła się zagnieździć. W tym momencie 
szczególnie aktywny jest czwarty hormon. Pochodzi on z jajni-
ka i nazywany jest hormonem ciałka żółtego (progesteron).

Pod jego wpływem podwyższa się na przykład temperatura 
ciała kobiety w drugiej połowie cyklu. To niewielkie podwyż-
szenie temperatury można zmierzyć zwykłym termometrem 
służącym do mierzenia temperatury ciała. 

1 Dojrzewanie
pęcherzyka
jajnikowego

2 Jajeczkowanie

3 Komórka jajowa

4 Ciałko żółte

MÓZGOWIE

Uwalnianie hormonów

Progesteron

Międzymózgowie                                 
Przysadka
mózgowa                                              

(hormony)

Jajnik

21
4

3
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Oczyszczanie od wewnątrz

A co się dzieje, jeżeli nie doszło do zapłodnienia? Komórka 
jajowa obumiera, a dobrze ukrwiona błona śluzowa macicy 
nie pełni już żadnej funkcji. 

Organizm chce usunąć najwyższe warstwy błony śluzowej. 
Poprzez pochwę dochodzi do wydalenia krwi i drobnych 
fragmentów tkanki. Zaczyna się krwawienie miesiączkowe 
i następny cykl. Działanie hormonów rozpoczyna się od po-
czątku i powstają nowe pęcherzyki. 

5 Błona śluzowa
macicy

6 Krwawienie

i estrogeny

MACICA

6
5

Cyklem miesiączkowym i płodnością steruje orkiestra hormo-

nów. Wszystko zaczyna się w głowie. Przysadka mózgowa 

wydziela hormon pobudzający wzrost pęcherzyków. Pod jego 

wpływem w jajniku rośnie pęcherzyk 1. Po jajeczkowaniu 2 

dojrzała komórka jajowa 3 udaje się w podróż. Pod wpływem 

obu hormonów, estrogenu i progesteronu (z tzw. ciałka żół-

tego 4 w jajniku), macica przygotowuje się do ciąży. Jeżeli nie 

doszło do zapłodnienia, błona śluzowa macicy 5 jest wydalana 

– zaczyna się krwawienie miesiączkowe 6.
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Miesiączka

Dni mniej płodne

Dni płodne

Jajeczkowanie

Pięćset cykli, piętnaście ciąż

U jednej kobiety występuje – od okresu dojrzewania do 
klimakterium – około 400 do 500 cykli. Czas trwania cyklu 
u poszczególnych kobiet jest różny. Może on wynosić od 25 
do 35 dni.
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Płodność już od „pierwszego razu”

U nastoletnich dziewcząt czas trwania cyklu często ulega 
zmianom, jednak u każdej, mimo często pojawiającej się 
na początku nieregularności krwawienia miesiączkowego, 
występują „dni płodne”. Dlatego współżycie bez antykoncep-
cji może prowadzić do ciąży, nawet przy pierwszym stosunku 
płciowym.

Kiedy nie istniały jeszcze skuteczne środki antykoncepcyjne, 
było rzeczą zwyczajną, że kobieta zachodziła w ciążę 15 razy 
w ciągu swojego życia. Nic dziwnego, bo natura tak to zapla-
nowała, żeby kobieta co miesiąc była płodna. Aktualnie milio-
ny kobiet na świecie stosują doustne środki antykoncepcyjne, 
aby świadomie planować swoje macierzyństwo.

13



Wszystko gra jak 
w orkiestrze: hormony 
regulujà wiele procesów 
w organizmie
Co wspólnego mają: powiększenie się piersi, przyspieszenie 
uderzeń serca podczas stresu i nagła ochota na czekoladę? 
Wszystko to jest sterowane przez hormony!

Hormony to ważne substancje przekaźnikowe. Wytwarzane 
są w różnych miejscach w organizmie (np. w mózgu, tarczycy 
albo w nerkach). Regulują one m.in. rytm snu, stężenie cukru 
we krwi i wiele innych czynności, zatem organizm gra tak jak 
mu hormony zagrają. 

Bez hormonów nie ma seksu

Hormony płciowe są odpowiedzialne za to, że w okresie doj-
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rzewania ciało się zmienia. Rosną piersi, pojawia się pierwsza 
miesiączka i budzi się popęd płciowy. Hormony są przekaźni-
kami chemicznymi, które sterują płodnością i ciążą. Najważ-
niejsze hormony żeńskie to estrogeny i progesteron.

Pozorna ciąża

Większość doustnych środków antykoncepcyjnych zawiera 
dwa żeńskie hormony płciowe: estrogen i gestagen. Oba te 
hormony można wytwarzać przemysłowo.

Wpływają one na naturalny cykl i powodują, że kobieta jest 
niepłodna. Oczywiście tak długo, jak przyjmuje środek anty-
koncepcyjny. Hormony zawarte w pigułce pozorują wystąpie-
nie ciąży i oszukują organizm. Nie dochodzi do dojrzewania 
dalszych komórek jajowych i jajeczkowania.

Krwawienie występujące w okresie przerwy między przyjmo-
waniem tabletek z kolejnych opakowań nie jest prawdziwym 
krwawieniem miesiączkowym. Jest to tak zwane krwawienie 
„z odstawienia” tabletki antykoncepcyjnej. Wynika ono z 
nagłego obniżenia stężenia hormonów w organizmie.
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Jaki Êrodek jest odpo-
wiedni dla mnie?
Du˝y wybór w zakresie 
hormonalnej antykoncepcji
Jest wiele fi rm farmaceutycznych, które wytwarzają doustne 
środki antykoncepcyjne. Wszystkie te środki działają według 
podobnej zasady. Jednak, w poszczególnych preparatach 
dawkowanie hormonów różni się. Stosuje się też różne 
gestageny. 

Lekarz ginekolog-położnikzna różnorodne preparaty i zaleca 
kobiecie taki środek, który jest dla niej najbardziej odpowiedni.

Szeroko stosowana: mikrotabletka

Większość lekarzy poleca swoim pacjentkom nowoczesne mi-
krotabletki. W każdej z nich stosunek estrogenu do gestagenu 
jest wyważony. Wybiera się tak małe dawki, żeby działanie 
było pewne, a środek dobrze tolerowany.

Większość mikrotabletek stanowią preparaty jednofazowe. 
Oznacza to, że każda tabletka zawiera takie same substancje 
czynne i w takich samych dawkach. Wiele tabletek dostęp-
nych na rynku należy do tej kategorii. Przyjmuje się je przez 
21 albo 22 dni. Później następuje przerwa w przyjmowaniu 
tabletek, trwająca 7 albo 6 dni.
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Bez estrogenu, ale wymaga surowej dyscypliny: 
minitabletka 

Minitabletka zawiera tylko jeden hormon – gestagen.

Taki preparat nie zawiera estrogenu. Każde opakowanie skła-
da się z 28 tabletek, które przyjmuje się bez przerwy.

Minitabletka jest odpowiednia dla kobiet, które nie tolerują 
estrogenu, względnie chcą albo powinny przyjmować bardzo 
małą dawkę hormonów. Jednak aby taka antykoncepcja była 
skuteczna, trzeba być osobą bardzo zdyscyplinowaną. Tabletki 
te muszą być przyjmowane regularnie, codziennie o tej samej 
godzinie. „Zakres tolerancji” wynosi dla większości prepara-
tów maksymalnie trzy godziny. Przy przyjmowaniu tego typu 
tabletki mogą wystąpić nieplanowane krwawienia podczas 
cyklu, a nawet zupełny zanik krwawienia miesiączkowego.
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Mała, ale w porzàdku –
skuteczna antykoncepcja 
dzí ki mikrotabletce
Większość doustnych środków antykoncepcyjnych stano-
wią tak zwane mikrotabletki. Nazwa pochodzi stąd, że te 
środki, w przeciwieństwie do starszych preparatów, zawierają 
znacznie mniejsze dawki hormonów – estrogenu i gestagenu. 
Wspólną cechą wszystkich mikrotabletek jest to, że podczas 
ich stosowania kobieta jest niepłodna. 

Trzy mechanizmy działania mikrotabletki

  Zapobiega dojrzewaniu komórki jajowej w jajniku. Nie 
dochodzi do comiesięcznego jajeczkowania. W przeci-
wieństwie do naturalnego cyklu (bez tabletki), nie ma dni 
płodnych.

  Śluz wokół szyjki macicy jest lepki podczas całego cyklu 
przyjmowania środka. Plemniki nie mogą albo mają 
znacznie utrudnioną możliwość przenikania do jamy 
macicy. W naturalnym cyklu (bez tabletki) w okresie około 
jajeczkowania śluz staje się przepuszczalny.

  Gdyby doszło do zapłodnienia, co jest jednak bardzo 
mało prawdopodobne, zapłodniona komórka jajowa nie 
mogłaby się zagnieździć w macicy. Błona śluzowa nie jest 
gotowa na przyjęcie komórki jajowej. 
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Działania niepo˝àdane –
na szcz´Êcie rzadko
W Polsce około siedmiu milionów kobiet zaufało doustnej 
antykoncepcji. Razem z prezerwatywą należy ona do najczę-
ściej stosowanych metod zapobiegania nieplanowanej ciąży. 
Doustne środki antykoncepcyjne nie są stosowane jako lek 
przeciw chorobie. Zawierają jednak silnie działające substan-
cje, które mogą wywoływać pewne działania niepożądane.

Doustne środki antykoncepcyjne są przepisywane przez leka-
rza po przeprowadzeniu odpowiedniego badania lekarskiego. 
Można je kupić tylko w aptece. Kobiety stosujące doustną 
antykoncepcję powinny regularnie (co sześć miesięcy) zgłaszać 
się do lekarza ginekologa-położnika na badanie kontrolne.

Ingerencja w organizm

Syntetyczne hormony zawarte w tabletce rozprowadzane są 
przez krew po całym organizmie. Działają na poszczególne 
narządy. Dlatego oprócz działania pożądanego (antykoncepcji) 
mogą mieć działania niepożądane. Niestety nie zawsze można 
ich uniknąć lub je przewidzieć. Jednak większość kobiet do-
brze reaguje na doustne środki antykoncepcyjne. 
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Nieprzyjemne, ale zwykle nieszkodliwe

U niektórych kobiet po przyjęciu sztucznych hormonów wy-
stępują bóle głowy albo uczucie napięcia piersi. W pierwszych 
tygodniach stosowania często występują krwawienia nieprzy-
padające na termin miesiączki. Po przyjęciu pewnych prepara-
tów może dojść do lekkiego zwiększenia masy ciała, spowo-
dowanego okresowym nagromadzeniem wody w organizmie.

Doustne środki antykoncepcyjne mają wpływ na psychikę. 
U niektórych kobiet dochodzi do osłabienia popędu płciowe-
go i zmian nastroju.

Wiele działań niepożądanych związanych z tego typu anty-
koncepcją nie zagraża zdrowiu i pojawia się tylko w pierw-
szych tygodniach albo miesiącach stosowania. Jeśli jednak te 
dolegliwości nie ustąpią, należy zgłosić się do ginekologa-po-
łożnika, który wyjaśni przyczyny i udzieli porady.

Kto nie może stosować doustnej antykoncepcji?

Nie wszystkie kobiety mogą przyjmować doustną antykon-
cepcję. Przeciwwskazniem jest na przykład występowanie 
w rodzinie obciążenia związanego z pewnymi chorobami 
układu krążenia. Kobiety palące tytoń, z wysokim ciśnieniem 
tętniczym krwi, zaburzeniami przemiany lipidów albo cukrzycą 
muszą dokładnie omówić z lekarzem możliwość stosowania 
takiej antykoncepcji.

To lekarz udziela najbardziej wiarygodnych informacji o moż-
liwych czynnikach ryzyka i działaniach niepożądanych. Tekst 
ulotki informacyjnej, opracowany przez wytwórcę środka, 
musi natomiast obejmować wszystkie znane fakty dotyczące 
właściwości danego preparatu.
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Stabilny cykl i gładka 
skóra: jako korzystne 
działania uboczne 
Większość kobiet przyjmuje doustną antykoncepcję, ponie-
waż chce stosować skuteczny i nieskomplikowany środek 
antykoncepcyjny. W pewnych przypadkach doustne środki 
antykoncepcyjne mogą mieć korzystny wpływ na niektóre tzw. 
kobiece dolegliwości. 

Dzięki syntetycznym hormonom można łagodzić dolegliwości 
związane z miesiączką. Krwawienie jest zwykle słabsze i mniej 
bolesne, a nieregularny cykl może się ustabilizować. W wielu 
przypadkach obserwuje się poprawę zespołu przedmiesiącz-
kowego.

Doustne środki antykoncepcyjne mogą mieć korzystne działa-
nie na skórę. U wielu chorych na trądzik zmniejsza się liczba 
zmian. Doustna antykoncepcja może mieć także korzystny 
wpływ na przetłuszczające się włosy.

Dzięki tabletce antykoncepcyjnej istnieje możliwość przesu-
nięcia terminu miesiączki w wyjątkowych przypadkach, na 
przykład przed urlopem z planowanymi kąpielami, przed 
egzaminem albo zawodami sportowymi. Lekarz albo farma-
ceuta mogą poinformować, jak się to robi i które preparaty 
umożliwiają przesunięcie terminu miesiączki.
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Raz na dob´...
Prawidłowe przyjmowanie
tabletek
Doustne środki antykoncepcyjne należą do najbardziej sku-
tecznych. Chronią one w 99% przed niezaplanowaną ciążą. 
Skuteczne działanie wymaga jednak przestrzegania kilku 
zasad podczas przyjmowania. Łatwo się do nich przyzwy-
czaić. Gdyby wystąpiły jakieś problemy, gdybyś zapomniała 
punktualnie przyjąć tabletkę, gdyby wystąpiły wymioty, ciężka 
biegunka albo trzeba było przyjmować pewne leki (np. anty-
biotyki), trzeba szybko skontaktować się z lekarzem.

CzPon Wt Âr
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zw Pt Sob Nd

Dobry początek

Przykład: miesiączka zaczyna się w czwartek. Najlepiej zapisać 
sobie dzień tygodnia i datę w kalendarzu. Tego dnia przyjmuje 
się pierwszą z tabletek, np. dwudziestu jeden. Codziennie 
połyka się jedną tabletkę, do zużycia całego opakowania. 
Potem zaczyna się „przerwa”, trwająca siedem dni, podczas 
której nie przyjmuje się doustnych środków antykoncepcyj-
nych. W tym czasie pojawia się krwawienie. Po siedmiodnio-
wej przerwie należy rozpocząć kolejne opakowanie tabletek 
antykoncepcyjnych. Pierwszą tabletkę z nowego opakowania 
przyjmuje się w tym samym dniu tygodnia co ostatnio (w tym 
przypadku: czwartek). Opakowanie, tzw. blister, w którym 
znajdują się tabletki, składa się z tworzywa sztucznego 
i aluminium. Dla ułatwienia są na nim nadrukowane skróty 
dni tygodnia.
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Gładkie i okrągłe

Tabletki są małe i mają gładką, zaokrągloną powierzchnię, 
dzięki czemu można je łatwo przyjmować bez popijania 
przed lub po posiłku. 

Regularne przyjmowanie daje pewność

Ważne jest, żeby przyjmować tabletkę codziennie o tej samej 
godzinie, na przykład zawsze o 21.00, po kolacji. „Zakres 
tolerancji” w przypadku mikrotabletek wynosi 12 godzin. To 
znaczy, że gdybyś zapomniała wziąć tabletkę o zwykłej porze, 
o 21.00, można ją przyjąć do godziny 9.00 następnego dnia, 
z zachowaniem skutecznego działania antykoncepcyjnego. 
Takie sytuacje powinny jednak zdarzać się jak najrzadziej, 
ponieważ zasadniczo tabletki należy przyjmować regularnie, 
co 24 godziny. To zapewnia skuteczne działanie.
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Zapomniałam mikrotabletki – co robić?

Gdy spóźnisz się z przyjęciem mikrotabletki o ponad 12 go-
dzin (to znaczy, kiedy nie przyjęłaś tabletki przez 36 godzin), 
istnieje taka możliwość, że działanie antykoncepcyjne nie 
będzie skuteczne. Sposób postępowania w takim przypadku 
zależy od tego, czy ten błąd nastąpił w pierwszym, drugim 
czy trzecim tygodniu przyjmowania oraz od tego, kiedy miałaś 
ostatni stosunek.

Poniższe informacje stanowią ogólną poradę dla użytkownika. 
Nie odpowiadamy za przydatność tych informacji we wszyst-
kich okolicznościach. W razie wątpliwości, należy zwrócić się 
z do lekarza ginekologa-położnika.

  Zapomniałam przyjąć tabletkę w 1. tygodniu stosowania:
Kiedy tylko sobie o tym przypomnisz, przyjmij zapomnianą 
tabletkę. Następną przyjmij o zwykłej godzinie, nawet 
w takim przypadku, gdyby trzeba było wziąć dwie tabletki 
równocześnie albo w tym samym dniu. Później środek jest 
przyjmowany jak zwykle.
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Przez następne siedem dni należy stosować dodatkowe meto-
dy antykoncepcji, na przykład prezerwatywę.

Jeżeli miałaś stosunek płciowy w ciągu tygodnia przed pomi-
niętą tabletką, istnieje taka możliwość, że jesteś w ciąży. Należy 
natychmiast omówić z lekarzem taką ewentualność.

  Zapomniałam przyjąć tabletkę w 2. tygodniu stosowania:
Również w tym przypadku obowiązuje zasada: przyjąć 
zapomnianą tabletkę, kiedy tylko sobie o niej przypomnisz. 
Następną przyjmij o zwykłej godzinie, nawet w takim 
przypadku, gdyby trzeba było połknąć dwie tabletki jedną 
po drugiej. Ochrona przed niechcianą ciążą nie jest osła-
biona, pod warunkiem że w ciągu ostatnich 7 dni przed 
zapomnianą tabletką środek był stosowany prawidłowo. 
W razie pominięcia więcej niż jednej tabletki przez następ-
ne 7 dni trzeba stosować dodatkową metodę antykoncep-
cji, na przykład prezerwatywę.

  Zapomniałam przyjąć tabletkę w 3. tygodniu stosowania:
 Jeśli w ciągu 7 dni przed pierwszym pominięciem tabletki 
środek był stosowany prawidłowo, można wybrać jeden 
z poniższych sposobów dalszego zapobiegania ciąży 
z użyciem doustnej antykoncepcji:
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Albo: Natychmiast przyjąć zapomnianą tabletkę. Następne 
połykać o zwykłej godzinie, stosować środek dalej jak zwykle. 
Po zużyciu wszystkich tabletek z blistra, to znaczy po połknię-
ciu ostatniej tabletki z opakowania, rozpocząć przyjmowanie 
środka z następnego opakowania. Oznacza to, że tym razem 
nie będzie siedmiodniowej przerwy w przyjmowaniu tabletek. 
Po jednym opakowaniu używa się bezpośrednio następnego 
opakowania. Podczas przyjmowania tabletek z drugiego 
opakowania może wystąpić lekkie krwawienie.

 Albo: Nie przyjmować zapomnianej tabletki, ale od razu rozpo-
cząć siedmiodniową przerwę w przyjmowaniu środka. Dzień, 
w którym zapomniałaś przyjąć tabletkę, liczy się jako pierwszy 
dzień siedmiodniowej przerwy. 

  Zapomniałaś przyjąć więcej niż jedną tabletkę:
Nie można zapewnić skutecznego działania antykoncep-
cyjnego. W razie pominięcia większej liczby tabletek należy 
skontaktować się z lekarzem ginekologiem-położnikiemi w 
każdym wypadku stosować dodatkowe inne środki antykon-
cepcyjne. 
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  Brak krwawienia podczas przerwy w przyjmowaniu 
tabletek:
Również w takiej sytuacji trzeba pilnie zgłosić się do lekarza. 
Nie należy rozpoczynać przyjmowania tabletek z nowego 
blistra. Istnieje taka możliwość, że jesteś w ciąży.

Sposoby na przypominanie o przyjęciu tabletki i „żela-
zna rezerwa”

Żeby codziennie pamiętać o przyjęciu doustnego środka 
antykoncepcyjnego, można przechowywać jego opakowanie 
w kubku do mycia zębów. Można też uruchomić alarm w 
telefonie komórkowym. Niektóre dziewczęta mają rezerwowe 
opakowanie w torebce albo w miejscu pracy. Dzięki temu 
można bez trudu uzupełnić przyjęcie zapomnianej tabletki.

Prawidłowe przechowywanie

Do momentu przyjęcia poszczególne tabletki powinny pozosta-
wać w blistrze i kartoniku. Zapewnia to ochronę przed wilgocią 
i światłem. Oczywiście, doustny środek antykoncepcyjny musi 
być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci, na 
przykład dla ciekawskiego rodzeństwa. Dzieci mogą uznać 
kolorowe tabletki za słodycze.

Kiedy pojawią się dolegliwości żołądka i jelit

Jeżeli w ciągu kilku godzin po przyjęciu tabletki pojawi się 
silna biegunka albo wymioty, istnieje taka możliwość, że do 
organizmu dostanie się niewystarczająca ilość substancji czyn-
nej. Należy wówczas przestrzegać zaleceń zawartych w ulotce 
informacyjnej lub skontaktować się z lekarzem. Jest możliwe, 

30



że trzeba będzie przyjąć szybko rezerwową tabletkę, żeby 
zapewnić skuteczną antykoncepcję. Niekiedy trzeba również 
przez pewien czas stosować dodatkową metodę antykoncep-
cji (np. prezerwatywę).

Środki ostrożności w razie stosowania różnych leków

Co zrobić, gdy równocześnie z doustną antykoncepcją 
musimy przyjmować inne leki? Trzeba to koniecznie omówić 
z lekarzem, ponieważ różne substancje czynne mogą wpływać 
na siebie nawzajem. Niekiedy może dojść do osłabienia działa-
nia antykoncepcyjnego. Farmaceuta może udzielić informacji 
na temat tych oddziaływań (interakcji). 

Która godzina jest w Wenezueli?

Podróże do odległych krajów wiążą się ze zmianą strefy czaso-
wej. Oznacza to, że na zegarze w kraju, w którym spędzamy 
urlop, jest inna godzina, ale nasz organizm nadal jest zapro-
gramowany na czas, który obowiązuje w kraju ojczystym. 
Żeby zapewnić skuteczne działanie antykoncepcyjne, trzeba 
przyjmować doustny środek antykoncepcyjny o ustalonej 
porze, co 24 godziny. Możliwe są odchylenia w określonym 
zakresie. Lekarz lub farmaceuta mogą pomóc w ustaleniu 
idealnego zakresu czasu przyjęcia środka.

Groźne połączenie

Dziewczęta i kobiety, które przyjmują doustne środki antykon-
cepcyjne, nie powinny palić papierosów, ponieważ zwiększa 
to prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń dla zdrowia 
i życia (np. powstawania zakrzepów krwi). Należy również 
unikać spożywania dużych ilości alkoholu.
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