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12. +o je to antikoncepcia?  
+o je to bezpe!nej"í sex?
Bezpe!nej"í sex znamená pohlavn( styk, pri ktorom zní'ime riziko nechceného tehotenstva alebo sexuálne prenos-
n$ch infekcií. 
Tento pojem zah0!a viacero mo)ností vrátane:

 •  antikoncepcie,

 •  starostlivého v(beru partnera alebo partnerky (napríklad pozna* jej/jeho predchádzajúce sexuálne skúsenos-
ti),

 •  vyh(baniu sa niektor(m sexuálnym praktikám (napr. análny sex).

Antikoncepcia zah0!a cel( rad spôsobov, ako partneri mô)u zní)i* riziko otehotnenia. 

-iaden spôsob v"ak nie je stopercentne zaru!en$.
Za správne pou'itie antikoncepcie sú zodpovední obaja partneri.

Antikoncepciu delíme na dva hlavné typy + prirodzené metódy:

(1) Mechanickú (bariérovú)
 •  Bráni kontaktu vají$ka a&spermií mechanicky – preká)kou.

  -  Mu)sk( alebo )ensk( kondóm (prezervatív, guma); pesar.

 •  Mu)sk( kondóm sa pred pohlavn(m stykom nasadí na stoporen( penis. Jeho úlohou je zabráni* spermiám 
preniknú* do tela partnerky a&zárove! chráni* obidvoch pred prenosom SPI vrátane vírusu HIV. Je v)dy v(lu$ne 
na jedno pou)itie. Po vaginálnom sexuálnom styku by mal mu) svoj penis vytiahnu* skôr, ne) pominie erekcia. 
Kondóm je potrebné zaviaza* a&vyhodi* do odpadkového ko+a (nikdy nesplachova* do toalety). Balenie by malo 
by* neporu+ené (potrebné skontrolova*) a je potrebné ho otvára* opatrne (pozor na dlhé nechty a&trhanie obalu 
zubami) tesne pred pou)itím. Kondómy majú na obale uvedené svoje dátumy spotreby a&po ich vypr+aní by sa 
nemali pou)íva*.

 •  .enská bariérová antikoncepcia: kondómy a&pesary. Fungujú podobne ako mu)ské kondómy. Ich aplikácia je 
mo)ná aj nejak( $as pred pohlavn(m stykom a&nie je nutné ich okam)ite po styku odstráni*.

(2) Hormonálnu (chemickú)
 •  Pôsobí rôzne: bráni vaje$níkom v&produkcii vají$ok alebo bráni spermiám dosta* sa k&vají$ku.

  -  Tabletky, pilulky, náplasti, krú)ky, vnútromaternicové telieska, podko)né implantáty, injekcie.

 •  Ú$inne zabra!uje po$atiu – ak sa u)íva pravidelne a&v$as. 

 •  Neú$inkuje v+ak ako ochrana proti SPI!

 •  Je viazaná na lekárske vy+etrenie a&pravidelné kontroly u&lekára.

(3) Prirodzené metódy 
 •  Tieto metódy sú pomerne málo spo'ahlivé, ale pre t(ch, ktorí re+pektujú ur$ité nábo)enské a&cirkevné hodno-

ty, sú vhodnou pomôckou (napr. Billingsova metóda zalo)ená na sledovaní plodn(ch a&neplodn(ch dní). Nikdy 
v+ak nechránia pred +írením pohlavne prenosn(ch infekcií.
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Dobre vedie%
Postkoitálna (núdzová) antikoncepcia
U)íva sa iba po nechránenom pohlavnom styku alebo ke# zlyhá iná forma antikoncepcie – napríklad ak dôjde k&mecha-
nickému poru+eniu kondómu. Musí sa u)i* najneskôr do 72 alebo 120 hodín (v závislosti od typu tabletky) po pohlavnom 
styku, ke#)e s&pribúdajúcim $asom klesá jej ú$innos*.

Je vo'ne dostupná v&lekár!ach bez lekárskeho predpisu (Escapelle, Helibona, Nulsora, Ramonna, ellaOne) alebo je mo)né 
zaobstara* ju u&lekára (ak nemá v(hradu vo svedomí).


