
     

 



     

 
 

 

Współczesna kobieta - zabiegana i zapracowana często zapomina o 

systematycznym zażywaniu środków antykoncepcyjnych. Dlatego też coraz 

większą popularnością zaczynają się cieszyć metody niestandardowe tj. 

plastry antykoncepcyjne, zastrzyki hormonalne czy wkładki 

wewnątrzmaciczne.  

Świadome podejście do antykoncepcji pozwala spośród wielu dostępnych 

metod wybrać tą, która jest najbardziej dopasowana do naszego stylu życia 

oraz indywidualnych preferencji czy predyspozycji pacjentki. Dziś nie musimy 

się już godzić na środki, które są sprzeczne z naszymi przekonaniami lub też po 

prostu niewygodne w stosowaniu. Niestety wciąż jeszcze świadomość 

Polaków na temat antykoncepcji jest bardzo mała. Pokazują to ostanie 

badania.  

 

 

NOWOCZESNA – ZNACZY ŚWIADOMA 



     

Źródło: Badanie internetowe CAWI, zrealizowane przez Aegis Media na zlecenie National Geographic Channel  

  

 

 

 

 

 

 

Źródło: Badanie internetowe CAWI, zrealizowane przez Aegis Media na zlecenie National Geographic Channel 

 

 

 44% aktywnych seksualnie Polaków uprawiało seks z nowym 

partnerem bez zabezpieczenia; 

 22% z nich nie lubi stosować antykoncepcji;  

 16% mężczyzn oraz 12% kobiet przyznało, że podczas stosunku byli 

pod wpływem alkoholu i zapomnieli o środkach ostrożności.  

 

CZY WIESZ, ŻE:  



     

 

Problemem jest nie tylko niska świadomość Polaków, ale również brak 

łatwego dostępu do jasnych i rzetelnych informacji na temat antykoncepcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pokazują dane opublikowane w przeglądzie naukowym The Lance, 

każdego roku na całym świecie antykoncepcja ratuje blisko 250 000 kobiet. 

CO ROKU ANTYKONCEPCJA RATUJE 250 tys. 

KOBIET 

 

 

 Aż 19% ankietowanych przyznaje, że nie mogło uzyskać właściwych 

informacji o antykoncepcji, gdy tego potrzebowali;  

 32% badanych uzyskało nieprawdziwe informację o antykoncepcji 

czerpiąc swoją wiedzę z Internetu (czaty, fora internetowe, media 

społecznościowe itp.);  

 15% młodych mężczyzn i 8% kobiet jest przekonanych, że uprawianie 

seksu z partnerką podczas menstruacji chroni przed zajściem w ciążę; 

 

NIE WIEMY SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ …  



     

Mogłaby ocalić kolejne 104 000, gdyby wszystkie pacjentki stosujące metody 

hormonalne miały do dyspozycji właściwe środki. 1 

Celem antykoncepcji nie jest zapobieganie każdej ciąży, ale tylko tej 

nieplanowanej. Dzięki temu możemy przeciwdziałać np. zbyt wczesnemu 

poczęciu dziecka (od ostatniego porodu), co jest związane ze zmniejszeniem 

ryzyka śmierci noworodka oraz komplikacji i tym samym utraty zdrowia lub 

życia przez matkę w trakcie porodu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Naukowa Agencja Prasowa ScienceNews.pl, Antykoncepcja ratuje 250 000 kobiet każdego roku, 12 lipca 2012 

[dostęp: 1 września 2013], <http:// http://www.sciencenews.pl/depesze/8,leki/2434,antykoncepcja-ratuje-
250-000-kobiet-kazdego-roku//>.  

 

 

 W krajach rozwiniętych ryzyko wcześniactwa jest podwójne, kiedy 

do kolejnego zapłodnienia dochodzi 6 miesięcy po pierwszej ciąży. 

 Noworodki urodzone w okresie krótszym niż dwa lata po starszym 

rodzeństwie są o 60% bardziej zagrożone zgonem niż noworodki 

urodzone po upływie ponad 2 lat.  

 Tylko w 2008 roku z powodu porodu lub niebezpiecznej aborcji 

straciło życie 355 000 kobiet.  

 Dzięki dużym postępom w dziedzinie antykoncepcji w krajach 

rozwijających się w ciągu ostatnich 20 lat ograniczono liczbę 

zgonów okołoporodowych o 40%.  

 Każdego roku na świecie umiera nawet 3 mln noworodków  

z powodu komplikacji związanych z ciążą bądź porodem.  

Źródło danych: Naukowa Agencja Prasowa ScienceNews.pl  (www.sciencenews.pl)  

 

WARTO WIEDZIEĆ:  

http://www.sciencenews.pl/depesze/8,leki/2434,antykoncepcja-ratuje-250-000-kobiet-kazdego-roku/
http://www.sciencenews.pl/depesze/8,leki/2434,antykoncepcja-ratuje-250-000-kobiet-kazdego-roku/
http://www.sciencenews.pl/


     

 

 

Trudno w to uwierzyć, ale skuteczna antykoncepcja dostępna jest od 

zaledwie 50 lat. Jest to bezpośrednio związane z pojawieniem się pierwszej 

tabletki hormonalnej hamującej cykl miesięczny i tym samym zapobiegającej 

ciąży.  

Pierwsze tabletki antykoncepcyjne  

Pierwsza pigułka hormonalna pojawiła się w latach 60-tych w USA.  Był to 

preparat Enovid dostępny od 1960 r. Stanowił on prawdziwy przełom w historii 

antykoncepcji. Od tego czasu pigułka hormonalna podlegała  licznym 

modyfikacjom, mającym zapewnić pacjentkom nie tylko najwyższą 

skuteczność, ale też pełne bezpieczeństwo. Systematyczne zmniejszanie 

dawki hormonów oraz stosowanie coraz to lepiej przyswajalnych składników 

doprowadziło do tego, że dziś ta forma antykoncepcji odznacza się bardzo 

wysokim wskaźnikiem skuteczności pod warunkiem, że jest regularnie 

przyjmowana.  

 

 

KRÓTKA HISTORIA ANTYKOCEPCJI    



     

Nie tylko pigułki …  

Na początku XX wieku obszar stosowanej antykoncepcji hormonalnej uległ 

poszerzeniu. Zarejestrowano wówczas na świecie nowe metody, które nie 

wymagały codziennego stosowania oraz podawane były inną drogą niż 

doustna. Pierwszą z nich jest plaster antykoncepcyjny, który pojawił się  

w Polsce w 2004 roku. Dzięki temu, że jest on stosowany transdermalnie 

(przezskórnie) nie powoduje skutków ubocznych ze strony układu 

pokarmowego. Oprócz tego nie wpływa niekorzystnie na wątrobę, a jego 

stosowanie jest możliwe również u tych kobiet, które z różnych przyczyn nie 

mogą zażywać pigułek.  

Od 2008 roku do dyspozycji Polek jest także inna metoda – dopochwowy 

pierścień hormonalny. Jego zaletą jest fakt, że aplikuje się go tylko raz w 

miesiącu. Od wielu lat na rynku dostępna jest też wkładka 

wewnątrzmaciczna zwana potocznie „spiralą”. Jest ona aplikowana przez 

lekarza bezpośrednio do jamy macicy na okres 4-7 lat.  Polki stosują także 

zastrzyki antykoncepcyjne gwarantujące skuteczność przez około 3 miesiące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANTYKONCEPCJA W POLSCE I NA ŚWIECIE     

 

 

 Niska podatność na czynniki zakłócające działanie – tj. antybiotyki, 

wymioty, biegunka itp.  

 Dostarczanie do organizmu kobiety stałego, równego poziomu 

hormonów (w przypadku przyjmowania pigułek stężenie hormonów 

waha się w ciągu doby) 

 Odciążenie wątroby oraz układu pokarmowego  

 Brak konieczności codziennego pamiętania o przyjęciu tabletki  

 

ZALETY TYCH METOD:   



     

 

Antykoncepcja Polakom kojarzy się przede wszystkim z prezerwatywą. Wciąż 

jeszcze boimy się metod hormonalnych i łatwo ulegamy stereotypom 

dotyczących  ich negatywnych skutków ubocznych. Co gorsza wielu 

rodaków za metodę antykoncepcyjną uważa również stosunek przerywany. 

Jak powiedział Prof. Zbigniew Lew-Starowicz w wywiadzie dla tygodnika 

Newsweek2:  

 

 

 

 

 

Pod względem antykoncepcji Polska na tle innych krajów europejskich 

wypada bardzo blado. Cechuje nas jeden z najniższych wskaźników 

świadomości antykoncepcji i jej stosowania. Za jeden z powodów takiego 

stanu rzeczy uważa się silną antypropagandę ze strony Kościoła Katolickiego. 

Zarówno w szkole jak i na naukach przedmałżeńskich straszy się 

antykoncepcją. W internecie można również znaleźć wiele artykułów na 

temat szkodliwości środków zapobiegających nieplanowanej ciąży.  

                                                           
2
 M. Staniszewska, Brak koncepcji w polskiej antykoncepcji, Newsweek Polska, 26 września 2012, [dostęp: 1 

września 2013], http://polska.newsweek.pl/brak-koncepcji-w-polskiej-antykoncepcji,96493,1,1.html  

„To wynika z przeszłości, jeszcze z czasów przedfarmakologicznych. 

Stosunek przerywany służył unikaniu ciąży, w zasadzie można go uznać za 

jedną z pierwszych metod. Ale dziś nikt nie powinien wątpić w jej 

nieskuteczność” 

 

http://polska.newsweek.pl/brak-koncepcji-w-polskiej-antykoncepcji,96493,1,1.html


     

 

Źródło: Badanie internetowe CAWI, zrealizowane przez Aegis Media na zlecenie National Geographic Channel 

W kwestii antykoncepcji jesteśmy jednym z najmniej wyedukowanych 

narodów w Europie. Nie mamy dostatecznie dużo śmiałości, aby zapytać  

o nią lekarza, nie uczymy się o niej w szkole, a rodzice nie przekazują nam 

sprawdzonej wiedzy na jej temat. Dużą popularnością cieszą się za to tak 

zwane tabletki „po” – zażywane do 72 godzin po stosunku. Dostępne są one 

zarówno  w aptekach jak i na czarnym rynku. Niestety wiele Polek decyduje 

się na to drugie – anonimowe, ale niesprawdzone i niebezpieczne źródło. 

Kobiety wolą zapłacić więcej i uniknąć wizyty u ginekologa.  

 



     

 

Jak pokazują powyższe dane boimy się antykoncepcji hormonalnej choć nie 

wiadomo dlaczego. Jest to najbardziej skuteczna metoda zabezpieczania się 

przed nieplanowaną ciążą. Nadal wolimy jednak najprostsze formy 

antykoncepcji. Prezerwatyw używa aż 60-70% młodych ludzi oraz 30-40% par 

będących w stałych związkach.  

 

 

 

Bardzo ważne jest, aby dobrać wspólnie z lekarzem najbardziej wygodną i 

właściwą z punktu widzenia zdrowia formę antykoncepcji. Po 35 roku życia 

zwiększa się np. ryzyko chorób zakrzepowo-zatorowych – szczególnie u 

kobiet, które jednocześnie palą papierosy i przyjmują hormony.  Jest grupa 

pacjentek, u których dobór właściwego preparatu jest bardzo trudny. 

Czasem trzeba sprawdzić kilka środków, aby znaleźć taki, który zapewni 

dobre samopoczucie oraz pełen komfort. Inna antykoncepcja 

rekomendowana jest np. ważącej 45 kilogramów nastolatce, a inna dojrzałej 

kobiecie ważącej 60-80 kilogramów.   

 

DOBÓR WŁAŚCIWEJ FORMY ANTYKONCEPCJI     



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wyborze właściwej formy zabezpieczenia przed nieplanowaną ciążą 

mają znaczenie takie czynniki jak np. ogólny stan zdrowia (w tym przebyte 

choroby, także u najbliższych krewnych), migreny, bóle głowy, waga, palenie 

papierosów, styl życia, przebyte ciąże i poronienia i wiele innych. To bardzo 

ważne zatem, aby dokonać wyboru w sposób świadomy i odpowiedzialny.  

Raz dobrana forma antykoncepcji nie będzie się sprawdzała przez długie 

lata. Trzeba ją zmieniać bo nasza gospodarka hormonalna również podlega 

ciągłym zmianom. Dzięki temu, że na rynku dostępnych jest tyle różnorodnych 

preparatów możemy wybrać ten najlepszy w danym momencie.  

 

 

 

 

 

„Nastolatki, gdy osiągną odpowiednią dojrzałość fizyczną 

(zakończony wzrost, regularne miesiączkowanie) mogą 

stosować antykoncepcję hormonalną  o niskich 

dawkach. Polecane jest u nich stosowanie pigułek ,  gdyż 

mają one wysoką efektywność antykoncepcyjną. 

Jednocześnie zmniejszają częste w grupie młodych kobiet 

dolegliwości cyklu. Ze względu na ryzyko zakażeń, 

dodatkową ochronę powinny dawać prezerwatywy. W 

przypadkach niezabezpieczonego współżycia zalecana 

jest antykoncepcja po stosunku.” 

 

 

Dr Grzegorz Południewski mówi: „Często u kobiet zdrowych pojawiają się napady 

migrenowe w czasie odstawienia antykoncepcji hormonalnej (tydzień przerwy) – 

należy wtedy stosować schemat antykoncepcji 24+4. Podobnie warto 

spróbować zmiany drogi podania hormonów z doustnej na przez skórna lub 

dopochwową przy spadku libido.”  

 

Dr n. med. Grzegorz Południewski mówi: 

Dr Grzegorz Południewski  
 

dr n. med. spec. ginekologii i 

położnictwa 
 



     

 

 

 

Poszczególne metody antykoncepcji odznaczają się różną skutecznością.  

W celu jej opisu stosuje się tak zwany wskaźnik Pearla. Wyznacza się go jako 

pomnożony przez 1200 (u niektórych badaczy 1300) stosunek liczby 

niezamierzonych poczęć do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej 

metody antykoncepcji. Podaje więc liczbę zapłodnień w ciągu roku na 100 

badanych kobiet (ok. 1200 cykli). Im niższy jest wskaźnik Pearla, tym metoda 

jest skuteczniejsza.  

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy American Congress of 

Obstetricians and Gynecologists odeszły od jego stosowania na rzecz 

wyrażania skuteczności w procentach. Niemniej jednak w różnych 

publikacjach naukowych nadal występuje on. 

 Poniżej znajduje się zestawienie najpopularniejszych współcześnie metod 

antykoncepcyjny wraz ze wskaźnikiem Pearla opisującym ich skuteczność.  

 

 

 

 

 

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI      



     

 

 

 

Istnieją cztery przypadki, kiedy antykoncepcja hormonalna nie jest skuteczna.  

 Kiedy wkładka wewnątrzmaciczna na skutek nieprawidłowego 

założenia wypadnie;  

RODZAJ METODY WSKAŹNIK PEARLA 

tabletka antykoncepcyjna (jednofazowa – np. Yasmin, Logest) 0,2 - 0,5 

tabletka antykoncepcyjna sekwencyjna (np. Qlaira) 0,2 – 1,4 

komputery cyklu Lady-Comp, Baby-Comp i Pearly 0,64 

krążek dopochwowy (NuvaRing)  0,65 

tabletka antykoncepcyjna (dwufazowa – np. Anteovin) 0,7 

plaster antykoncepcyjny 0,9 

minipigułka (jednoskładnikowa – np. Cerazette, Azalia) 1 - 3 

metoda objawowo termiczna Rötzera 1 - 3 

wkładka wewnątrzmaciczna (spirala)  1- 3 

prezerwatywa 3 - 7 

prezerwatywa dla kobiet 5 - 25 

dopochwowe środki plemnikobójcze 8 - 36 

stosunek przerywany 10 -35 

brak antykoncepcji 
80 - 90 

KIEDY ANTYKONCEPCJA JEST NIESKUTECZNA?      



     

 Kiedy kobieta zapomni o przyjęciu tabletki antykoncepcyjnej; 

 Kiedy występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego 

utrudniające wchłanianie hormonów z pigułki – biegunka, wymioty; 

 Kiedy przyjmujemy antybiotyki lub inne leki utrudniające wchłanianie  

z przewodu pokarmowego.  

 

 

 

TO MIT!  

1. Zażywanie pigułek powoduje problemy z późniejszym zajściem w ciąże  

 

Kiedy przestajemy zażywać pigułki przysadka mózgowa wydziela znacznie 

więcej hormonów sterujących cyklem. Skutkiem tego łatwiej dochodzi do 

owulacji i ciąży mnogiej. Poczęcie wieloraczków bardzo często następuje po 

odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, kiedy kobieta popełni błąd  

i zapomni przyjąć tabletki lub po stymulacji hormonalnej.   

 

2. Antykoncepcja zawsze wywołuje efekty uboczne.  

 

Warto wiedzieć, że tylko na początku stosowania antykoncepcji hormonalnej 

u 10% pacjentek mogą pojawić się bóle głowy, nudności czy spadek libido. 

Niemniej jednak zwykle po 3 miesiącach organizm kobiety przyzwyczaja się 

do stosowanego leku. W razie przedłużania się objawów ubocznych lekarz 

ginekolog powinien zaproponować pacjentce inny lek lub rodzaj 

antykoncepcji. 

 

 

FAKTY I MITY DOTYCZĄCE ANTYKONCEPCJI      



     

3. Po pigułkach antykoncepcyjnych przybiera się na wadze 

 

Na początku stosowania antykoncepcji hormonalnej waga może nieznacznie 

wzrosnąć głównie przez chwilowe zatrzymanie się wody  w organizmie. 

Najczęściej zwiększenie masy ciała spowodowane jest zmianą sposobu 

żywienia.   

 

4. Należy robić przerwy w przyjmowaniu pigułek antykoncepcyjnych 

 

Stosowanie tabletek antykoncepcyjne  nie wpływa na płodność i jeśli 

pacjentka nie posiada uciążliwych efektów ubocznych to nie należy robić 

specjalnych przerw jeśli nie ma takiej potrzeby. Warto pamiętać, że sposób 

przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych przewiduje już kilkudniową przerwę 

w ich stosowaniu w celu obniżenia w organizmie poziomu hormonów. 

 

5. Tak zwana tabletka „po” doprowadza do przerwania ciąży 

 

Tabletka zażywana do 72h po stosunku nie doprowadza do poronienia, ale 

do osłabienia jajeczkowania. Czasami rzeczywiście może prowadzić do 

utrudnienia w zagnieżdżeniu się zarodka w macicy. 

 

6. Stosunek przerywany to jedna z metod antykoncepcji 

 

Już  jakiś czas temu stosunek przerywany został wycofany z listy skutecznych 

metod antykoncepcji.  Jego stosowanie wynikało raczej z niewiedzy na 

temat sposobów zapłodnienia gdyż nie tylko w ejakulacie wydzielanym w 

czasie orgazmu znajdują się plemniki. So one również obecne w śluzie 

wydzielanym w trakcie odbywania stosunku.   

 

 

 

 



     

7. W czasie miesiączki nie mogę zajść w ciążę 

 

Choć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w czasie miesiączki nie jest duże 

to jednak istnieje.  

 

 

TO FAKT!  



1. Pigułka poprawia cerę i wygląd włosów 

 

Tak, zwłaszcza u kobiet z problematyczną, zbyt tłustą i skłonną do trądziku 

cerą. Naukowo stwierdzono, że stosowanie pigułek antykoncepcyjnych 

poprawia cerę, jakość włosów, ale też zmniejsza bóle miesiączkowe oraz 

obfite krwawienie.  

 

2.  Plaster antykoncepcyjny nie przyklejamy na piesiach 

Plaster można nosić na brzuchu, ramionach, pośladkach lub plecach. 

Hormony z plastrów wchłaniają się bezpośrednio do krwi. W sutkach są 

receptory wrażliwe na te hormony. W związku z tym  miejscowe zwiększenie 

ich stężenia mogłoby stwarzać ryzyko różnych powikłań. 

3. Na rynku dostępne są różne tabletki antykoncepcyjne 

 

Tak, tabletki te różnią się składem dlatego też ważne jest, aby wraz z lekarzem 

dobrać takie, które będą dobrze tolerowane przez pacjentkę. 

 

 

 

 



     

4. Stosowanie innych leków wpływa na skuteczność antykoncepcji 

 

Tak, niektóre antybiotyki mogą nieznacznie obniżyć działanie środków 

antykoncepcyjnych, stąd też warto porozmawiać z ginekologiem na ten 

temat. 

 

 

 

Głośne przypadki śmierci związanej z zażywaniem antykoncepcji hormonalnej 

spowodowane są w dużej mierze zatorowością płucną (inaczej zakrzepicą). 

W naszym społeczeństwie problem ten jest jeszcze mało znany. U kobiet 

przed menopauzą, które nie stosują antykoncepcji choroba ta występuje 

dość rzadko. Zwykle jej pojawienie się związane jest z dodatkowymi 

czynnikami takimi jak np. długotrwałe leżenie w łóżku, zabieg operacyjny, 

powikłane zakażenie, poród albo unieruchomienie. Ryzyko wystąpienia 

choroby zakrzepowo-zatorowej wzrasta również u kobiet stosujących 

antykoncepcję hormonalną – preparaty z estrogenem starszej generacji -  

i jest szczególnie wysokie u pacjentek palących papierosy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTYKONCEPCJA A ZAKRZEPICA      

„Stosowanie antykoncepcji hormonalnej zwiększa ryzyko zakrzepic u osób 

mających wady układu krzepnięcia (np. czynnika Leiden), lub nieprawidłowości w 

budowie naczyń (żylaki) . Zaburzenia najczęściej pojawiają się w pierwszych 6 

miesiącach ich stosowania. Należy liczyć się z wzrostem ryzyka tych zmian u 

zdrowych kobiet w sytuacjach zabiegów operacyjnych, długotrwałego 

unieruchomienia ( złamania)  lub stosowania niektórych leków. Z tej przyczyny 

zawsze należy informować lekarzy o przyjmowaniu antykoncepcji.” 

 

Zdaniem Dr Grzegorza Południewskiego 



     

Cichy zabójca … 

Szacuje się, że każdego roku w 25 krajach UE na zakrzepicę zapada aż 

1 500 000 osób. Aż 500 000 z nich umiera z powodu zatoru tętnicy płucnej. 

Tylko w  Polsce diagnozuje się ją u około 150 tysięcy pacjentów rocznie!  

Niestety w naszym kraju prawidłowa diagnoza jeśli chodzi o chorobę 

zakrzepowo-zatorową stawiana jest 30 – 40 razy rzadziej niż w krajach Europy 

Zachodniej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym grozi zakrzepica?  

 

Zakrzepica nazywana  jest często „cichym zabójcą” ponieważ 

najgroźniejszym jej skutkiem jest śmierć pacjenta. Głośny był tu przypadek 

polskiej mistrzyni olimpijskiej Kamili Skolimowskiej. Powikłaniem zatoru, który 

wytworzył się w układzie żylnym (najczęściej w żyłach podudzia) może być 

przemieszczenie się zakrzepu do tętnic płucnych i tym samym wywołanie 

zatoru płuc.  

 

 

 

 

 Trzecią pod względem częstości występowania chorobą układu 

krwionośnego;  

 Główną przyczyną nagłych zgonów szpitalnych ; 

 Chorobą, której główną wrodzoną przyczynę stanowią mutacje w 

obrębie genów kodujących czynnik krzepnięcia krwi.  

 

ZAKRZEPICA JEST:   



     

Zakrzepica a antykoncepcja  

Wpływ antykoncepcji hormonalnej na ryzyko zachorowania na zakrzepicę  

zaobserwowano już w 1960 roku. Dokładna przyczyna tego nie jest znana. 

Wskazuje się jednak na związek działania preparatów hormonalnych z 

czynnikami genetycznymi (w tym mutacji czynnika V-Leiden lub genu 

Protrombiny) oraz stylem życia (duży udział ma tutaj palenie papierosów), 

wiekiem pacjentki, wagą itp.  

 

 

 

 

 

 

WHO w 1998 roku podało do publicznej wiadomości informację, iż u kobiet 

stosujących antykoncepcję hormonalną ryzyko zakrzepicy wzrasta nawet 3-6 

krotnie. Dla porównania u kobiet ciężarnych szacuje się, że jest to 3-5 krotnie.  

 

Kluczem jest właściwy dobór antykoncepcji…   

Właściwy dobór antykoncepcji minimalizuje ryzyko wystąpienia zakrzepicy. 

Bardzo ważne jest zatem skonsultowanie się z lekarzem ginekologiem, który 

przeprowadzi dokładny wywiad. W zależności od występujących u pacjentki 

czynników ryzyka dobierze on taką formę zabezpieczenia przed 

nieplanowaną ciążą, aby zapewnić kobiecie możliwie jak największe 

bezpieczeństwo.  

 

 

 

Zakrzepica może wystąpić w każdym momencie stosowania 

antykoncepcji hormonalnej. Ryzyko jest jednak największe w ciągu 

pierwszego roku jej przyjmowania. 

TO WAŻNE!    



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrodzone predyspozycje do zakrzepicy  

Szacuje się, że nosicielki mutacji czynnika V Leiden oraz genu protrombiny, 

które stosują antykoncepcję hormonalną mają aż 25 razy wyższe ryzyko 

zachorowania na zakrzepicę  w porównaniu ze zdrowymi kobietami nie 

stosującymi ich.  

 Mutacja czynnika Leiden – jest jedną z najczęściej występujących 

mutacji w ludzkim kodzie DNA. Odpowiada nie tylko za zwiększone 

ryzyko wystąpienia zakrzepicy, ale też za powtarzające się poronienia.  

 

 Mutacja genu protrombiny – jest to druga najczęściej występująca 

mutacja. Jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania 

zatorów płucnych oraz pojawieniem się nawrotów zakrzepicy.  

„Według zaleceń WHO przy aktualnych dolegliwościach zakrzepowo – zatorowych 

nie można stosować żadnej antykoncepcji hormonalnej. Z zalecanych do 

stosowania pozostają : wkładka wewnątrzmaciczna z miedzią, prezerwatywa i 

spermicydy oraz metody okresowej abstynencji (tak zwane naturalne).  Gdy mamy 

do czynienia z osobami, które w przeszłości chorowały na chorobę zakrzepowo-

zatorową  to poza wymienionymi wcześniej można  stosować antykoncepcję 

hormonalną z progestagenem ( mini pigułkę i preparaty Depo) oraz wkładki 

hormonalne”. 

 

Dr Grzegorz Południewski radzi:  

 

 

Zakrzepica  nie stanowi przeciwwskazania do stosowania środków 

antykoncepcyjnych. Mając jednak świadomość jej przebycia lub też 

predyspozycji możemy dobrać preparat, który ograniczy do minimum ryzyko 

działań niepożądanych. 

TO WAŻNE!    



     

Diagnostyka predyspozycji do zakrzepicy  

 

Istnieje proste badanie genetyczne, które pozwala na zdiagnozowanie 

mutacji genu protrombiny oraz czynnika V Leiden. Wystarczy pobrać od 

siebie wymaz z policzka (samodzielnie w domu lub u swojego lekarza) i 

odesłać do laboratorium. Materiał do badania pobiera się za pomocą 

specjalnego zestawu, który dostarczany jest przez laboratorium.  Skuteczność 

tego testu wynosi 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osoby, u których występują objawy zakrzepicy  

 Osoby, u których planowany jest zabieg chirurgiczny wymagający 

długiego unieruchomienia  

 Pacjenci, u których wystąpiły epizody zakrzepicy  

 Kobiety, które poroniły  

 Osoby otyłe, palące papierosy  

 Osoby dużo i długo podróżujące 

 Pacjentki stosujące antykoncepcję hormonalną lub hormonalną 

terapię zastępczą  

 

 

KTO POWINIEN WYKONAĆ TEST?     



     

 

 

Publikacja przygotowana została przez firmę testDNA Sp. z o.o. specjalizującą 

się w przeprowadzaniu genetycznych testów pokrewieństwa oraz badań z 

zakresu diagnostyki medycznej. Firma istnieje na rynku od 2003 roku i z 

powodzeniem realizuje badania dla osób prywatnych, sądów, prokuratury, 

policji oraz detektywów.  Jakość wykonywanych analiz potwierdzają 

prestiżowe certyfikaty wydane przez polskie i zagraniczne instytucje.  

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.testdna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT  

Na pytania dotyczące marketingu internetowego odpowiadają: 

 

 

O NAS       

 

 

barbara.prokurat@testdna.pl  

(32) 445 34 26  

   

                               

Barbara Prokurat 
 

 

elwira.poslajko@testdna.pl  

 (32) 445 34 36                                  

   

                               

Elwira Posłajko 

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, do 2000 

roku pracownik Instytutu Położnictwa i Ginekologii na 

stanowisku adiunkta. Od 1990 roku autor publikacji i 

książek przeznaczonych dla młodzieży o tematyce z 

zakresu zdrowia seksualnego i antykoncepcji oraz 

promocji zdrowia. Obecnie pracuje w niepublicznym 

sektorze opieki zdrowotnej: praktyka prywatna, 

przychodnia i szpital Damiana, współpraca z Kliniką 

GAMETA i Kliniką KRIOBANK.  

GABINET LEKARSKI:  Warszawa, Ul. Krucza 6/14, 

Rejestracja:  660 418 999, (22) 33 10 299 
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Dr Grzegorz Południewski  
dr n. med. spec. ginekologii i 
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