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КОНТРА-
ЦЕПЦИЯ

НЕГЕ
КОНТРАЦЕПЦИЯ
МАҢЫЗДЫ?

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ ҰЙЫМЫНЫҢ

МӘЛЕМЕТІНШЕ ШАМАМЕН
ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН ТАРАЛАТЫН

30 ТҮРЛІ ИНФЕКЦИЯ БАР ЕКЕН.

КОНТРАЦЕПЦИЯНЫ  ҚОЛДАНУ
(ЖҮКТІЛІКТІ  БОЛДЫРМАУ

ҚҰРАЛДАРЫ)  ЖҰПТАРДЫҢ  ӨМІРІ
МЕН  ДЕНСАУЛЫҚТАРЫН
БАҚЫЛАУДА  ҰСТАЙДЫ :
ЖЫНЫСТЫҚ  ЖОЛМЕН

ТАРАЛАТЫН  ИНФЕКЦИЯЛАРДАН
САҚТАНУ  ЖӘНЕ  ЖОСПАРЛЫ ,
КҮТКЕН  ЖҮКТІЛІККЕ  АЛЫП

КЕЛЕДІ .

@kmpa_projects   

@ne_tabu

kmpakaz.org



Қандай контрацептивт�
әд�стерд�

қолданатындықтарыңызд
өздер�ң�з шеш�ң�здер,

шеш�мдер�ң�з мүмк�н ол әд�ст�ң
қолжет�мд�л�г�не немесе

ыңғайлылығына байланысты
таңдайтын шығарсыздар.

Б�рақ естер�ң�зде болсын,

барлығының жағымды және
жағымсыз жақтары да болады.

Өз�ң�зд�ң дәр�гер�ң�збен
сөйлес�п, кеңес алып, с�зге
қандай әд�ст�ң сай екенд�г�н

анықтаңыз.

Ерлерге арналған мүшеқаптар – жұқа
латекстан жасалынған қап сияқты, оны
қозып тұрған мүшеге киг�зед�. Егерде
мүшеқап дұрыс ки�л�п және ешқандай
тес�ктер� мен кем�ст�ктер� болмайтын болса
ұрық шашу кез�нде сперма сол қаптың
�ш�нде қалып, ұрықтануға жол бермейд�.

ПРЕЗЕРВАТИВ

ПРЕЗЕРВАТИВ

Спираль – Т-әр�пе ұқсайтын пластикт�
құрал, оның құрамында мыс бар.

Спиральды жатыр �ш�не дәр�гер салады,

салынғаннан кей�н ол жатыр �ш�нде
қышқылданады. Бұл сперматозоид (аталық
ұрық жасушаның) аналық ұрық жасушаға
к�ру�не кедерг� келт�ред�. Осылай аналық
ұрық жасуша ұрықтанбайды, жүкт�л�к
болмайды.

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚАНДАЙ
КОНТРАЦЕПТИВТЕР
СЕНІМДІРЕК?
Заманауи 3 түрл� әд�с қолданылады,

олар жастар арасында кең таралған,

сен�мд� және қолжет�мд� болып
есептел�нед�.

ЖҮКТІЛІКТІ  БОЛДЫРМАУҒА
АРНАЛҒАН  ДӘРІЛЕР

Бұл әд�с жыныстық жолмен таралатын
инфекциялар және АИТВ жұқтыру мен

таратудан сақтайтын сен�мд� әд�с ’
Мүшеқаптарды дәр�герд�ң рецепт�нс�з
де дәр�ханадан сатып алуға болады.

МҮШЕҚАПТАР

Қыздар жүкт�л�кт� болдырмауға
арналған дәр�лерд� �шкен кездер�нде
оларда аналық ұрық жасуша жет�лмейд�
яғни аталық ұрық жасуша к�р�п
ұрықтандыра алмайды, ал жатыр
майындағы сұйықтық қаттып және
қоюланып сперматозоидтың жатырға
к�ру�не кедерг� жасайды.

Бұндай дәр�лерд� дәр�герге қаралмай
өз�ң�з қабылдай беру�ң�зге болмайды,

себеб� бұл дәр�лерд� қабылдауда қарсы
көрсет�л�мдер бар.

СЕНІМСІЗ  КОНТРАЦЕПЦИЯ
ӘДІСТЕРІ

ТОҚТАТЫЛҒАН  НЕМЕСЕ
ҮЗІЛГЕН  ЖЫНЫСТЫҚ  ҚАТЫНАС

Бұл әд�с бойынша жыныстық қарым-

қатынас барысында ер адамның
эякуляция (шәует шығару) кез�нде әйел
адамның қынабынан (влагалище)

мүшес�н шығаруымен сипатталады. Бұл ’

сперманың қынапқа түсу�нен сақтап,

жүкт�л�кт� болдырмайды.

Аталған әд�ст�ң әсерл�г� мен сен�мд�л�г�
төмен, бұл экулятқа дей�нг� кезендег�

сперматозоидтың к�ш�де болсын
мөлшер�н�ң бөл�ну�мен байланысты.

Бұл деген�м�з, жыныстық қарым қатынас
кез�нде экуляция болмасада

сперматозоидтар әйел адамның
қынабының (влагалище) �ш�не қалып,

к�ру� мүмк�н.

ЖАТЫР  ІШІНДЕ  ОРНАЛАСАТЫН
МҮШЕҚАП  ЖАТЫР  ІШІЛІК
(СПИРАЛЬ )  ҚҰРАЛДАРЫ


