




Ана: М арија за пола саат биди на 
„Рекорд“, одиме на каф е, морам да 
ти кажам неш то за Игор.

М арија: Супер и вака и така немав 
ниш то планирано, само може да ти 
каснам 5-10 минути ќе одам до 
аптека да си купам пилули.

Ана: Пилули?!?! Какви пилули, болна 
да не си?

М арија: Не, не, пилули за 
контрацепција, ајде ќе ти 
раскажам сѐ на каф е.

Ана: Супер те чекам на „Рекорд“.



ПИЛУЛИ? 
КОНТРАЦЕПЦИЈА?!?

 ЗОШ ТО?!? 
БОЛИ?!? 

Ана имаш е многу праш ањ а за М арија во однос 
на пилулите. Всуш ност, Ана и не знаеш е многу за 
нив. Сепак, додека М арија и раскажуваш е на 
Ана за нејзината синоќеш на ситуација со Игор и 
кажа уш те многу корисни инф ормации. 



КОНТРАЦЕПЦИЈА? А Ш ТО Е ТОА?!? 
Контрацепцијата претставува метод којш то 
ш тити од непланирана бременост. Како ш то 
кремата за сончањ е нé ш тити да не изгориме 
додека сме на плажа, така контрацепцијата нé 
ш тити од непланирана бременост. Постојат 
многу видови методи на контрацепција. М ожеби 
сте слуш нале за дијаф рагма, спирала, кондом, 
пилули, имплантанти и други. Сепак за младите 
девојки најпогодни за користењ е се пилулите 
(орална хормонска контрацепција) и кондомите.



КАКО Ф УНКЦИОНИРА ТОА?
ДАЛИ ТРЕБА ДА ЈА ДРЖ АМ  ПИЛУЛАТА М ЕЃУ 
НОЗЕ ДА НЕ М И ПАДНЕ?
Пилулите (орална хормонска контрацепција) 
всуш ност се мали таблети коиш то се пијат секој 
ден, и се состојат од синтетски (веш тачки 
направени) хормони (прогестерон и естроген - 
хормони коиш то се создаваат во јајниците). Кога 
девојката ги пие пилулите тие ф ункционираат на 
тој начин ш то спречуваат развој и исф рлањ е на 
јајце клетката од јајниците (овулација). Тие исто 
така, создаваат услови во матката при коиш то 
спермата не може да дојде во контакт со јајце 
клетката. Сепак иако со пиењ ето на пилулите се 
спречува овулацијата, девојката секој месец 
има менструално крварењ е.



Пилулите се пијат секој ден. За да бидат 
најеф ективни тие треба да се земаат секој ден 
во исто време. Притоа не треба да се испуш ти 
земањ ето на една пилула, затоа ш то со тоа се 
намалува нивната еф икасност.  

Најчесто пакувањ ето се состои од 28 таблети.  

Се почнува со земањ е на првата пилула, потоа 
се зема следната како ш то е обележано со 
стрелките на лентата. Всуш ност, од целото 
пакувањ е само првите 21 пилула содржат 
хормони, другите 7 не содржат, и тие всуш ност 
се пијат за да не се пропуш ти нивното земањ ето 
и не се изгуби навиката. Веднаш  по 
заврш увањ ето на претходното пакувањ е треба 
да се започне ново.  





И Ш ТО ТРЕБА ДА НАПРАВАМ ? 
ДА ОДАМ  ВО АПТЕКА И ДА СИ КУПАМ  
ПИЛУЛИ?
Пред да реш иш  да користиш  пилули и треба да 
се консултираш  со твојот гинеколог.  

Доколку сѐ уш те немаш  свој матичен гинеколог, 
јави се во М ладинскиот центар „Сакам да знам“ 
на телеф онскиот број 02/3179-950 каде ш то 
можеш  да закажеш  бесплатен преглед и 
консултација. Најпрвин гинекологот ќе те 
инф ормира целосно за тоа ш то претставува 
контрацепцијата и пилулите, дали можеш  да ги 
користиш, како се земаат и сé друго ш то е 
потребно да знаеш.

Само во многу ретки ситуации некои девојки не 
можат да земаат пилули, поради тоа ш то имаат 
некакви здравствени проблеми како ш то се: 
историја на срцеви и кардиоваскуларни 



заболувањ а, мигрена, висок крвен притисок кој 
ш то не е контролиран со терапија или некои 
проблеми со црниот дроб. По консултацијата со 
гинекологот, тој/таа ќе ти издаде рецепт, со 
којш то мож еш  да ги купиш  пилулите во 
најблиската аптека. 



ПИЛУЛИТЕ М Е Ш ТИТАТ 
ОД НЕПЛАНИРАНА БРЕМ ЕНОСТ И ТОЛКУ?!?
Пилулите за контрацепција не нѐ ш титат само од 
бременост. Покрај тоа тие имаат и други 
позитивни еф екти врз здравјето на девојката: 





РЕД О ВН И  И  П О Л ЕСН И  М ЕН СТРУА Л Н И  
КРВАРЕЊ А - пилулите помагаат во регулирањ е 
на менструалниот циклус, тоа значи доколку 
пиеш  пилули секој циклус ќе ти трае 28 дена. 
Покрај тоа, и крварењ ето ќе биде многу полесно. 





НАМ АЛУВАЊ Е НА ПРЕД-М ЕНСТРУАЛНИОТ 
СИНДРОМ  (ПМ С) - доколку имате болна 
менструација или пред секое месечно крварењ е 
чувствувате болки, со земањ ето на пилулите тие 
проблеми или значително се намалуваат или 
пак целосно исчезнуваат. Понекогаш  пилулите 
ги препиш ува гинекологот доколку се обратите 
кај него со вакви проблеми. 





ПОЧИСТА КОЖ А – Со оглед на тоа дека 
пилулите содрж ат во себе хормони, тие 
помагаат кожата да биде почиста, помазна, а 
доколку имаш  акни тие помагаат да се реш и тој 
проблем. Исто така понекогаш  при лекувањ ето 
на акните се препиш уваат и пилули со цел да се 
постигне хормонска стабилност во телото. 





ДРУГИ ПРИДОБИВКИ ОД КОРИСТЕЊ ЕТО НА 
ПИЛУЛИТЕ – Поради тоа ш то менструалното 
крварењ е е полесно, девојките ш то користат 
пилули имаат помала веројатност да бидат 
анемични. Оралната хормонска контрацепција 
го намалува ризикот од развој на рак на 
ендометриумот (ендометриумот е слој којш то ја 
обвиткува матката од внатреш ната страна), рак 
на јајниците, како и цисти во јајниците. Пилулите 
покрај намалувањ ето на ризикот за развој на 
одреден вид на рак исто така ја заш титуваат 
жената од развој на пелвична инф ламаторна 
болест (инф екција на јајцеводите), која ш то е 
сериозна и доколку се појави потреба е 
хоспитализација. Исто така тие ш титат и од 
развој на бременост надвор од матката (односно 
во јајцеводите).





ИМ АМ  СЛУШ НАТО ДЕКА ИМ ААТ 
НЕСАКАНИ ПОСЛЕДИЦИ. ВИСТИНА Е ТОА? 
Најголемиот број девојки немаат никакви 
несакани еф екти кога ги пијат пилулите. М оже 
да се случи да се појави нередовно крварењ е, 
главоболка или промени во тежината. Секој вид 
на пилули различно влијаат на секоја девојка. 





НЕРЕДОВНО КРВАРЕЊ Е: ова може да се случи 
во текот на првите една до три недели по 
започнувањ ето со контрацепцијата или пак ако 
испуш тиш  да испиеш  една пилула. Ако пак 
крварењ ето се зголеми или пак трае подолго од 
неколку дена треба да се советуваш  со твојот 
гинеколог. 





ГАД ЕЊ Е ( ЧУВСТВО ЗА ПОВРАЌАЊ Е ): 
Вообичаено гадењ ето се појавува кога се 
започнува со земањ ето на пилули и истото 
исчезнува само по неколку дена. Доколку 
пилулите се земаат после вечера има помала 
веројатност да се појави гадењ е. 





ГЛАВОБОЛКА: главоболката може да се појави 
и поради стрес на училиш те или пак дома, 
мигрена, помалку спиењ е. Пилулите можат да ја 
подобрат или да ја влош ат главоболката. 
Д околку им аш  м игрена советувај се со 
гинекологот дали треба да земаш  апчињ а. 





ПРОМ ЕНИ ВО РАСПОЛОЖ ЕНИЕТО: позитивни 
или негативни промени во расположените 
можат да се појават во било кое време, но малку 
веројатно е дека тие се предизвикани од 
користењ ето на пилулите. Затоа, за време на 
консултациите со твојот гинеколог разговарајте 
и за тоа како се чувствуваш. 





ЗГОЛЕМ УВАЊ Е ИЛИ БОЛКИ ВО ГРАДИТЕ: 
Понекогаш, градите можат да станат поосетливи 
или пак да се зголемат, но вообичаено тие 
остануваат исти. 





ПРОМ ЕНИ ВО ТЕЖ ИНАТА: Некои девојки можат 
да изгубат или да добијат на тежина додека 
користат пилули, но најчесто нема никакви 
промени во тежината. Пилулите не содржат во 
себе никакви калории. Сепак треба да се грижиш  
за начинот на исхрана, да избегнуваш  брза 
храна и да јадеш  доволно овош је и зеленчук. 
Треба да се пие многу вода и да се вежба.





ЗГРУТЧУВАЊ Е Н А КРВТА: појавата на 
згрутчувањ е на крвта во нозете или пак во 
белите дробови е многу ретка, но многу сериозна 
негативна последица. А ко одеднаш  
почувствуваш  болка или отекувањ е на нозете, 
или пак губењ е на здивот и болки во градите, 
веднаш  обрати се кај твојот лекар. Ако во твојата 
здравствена историја веќе имаш  згрутчувањ е на 
крвта не смееш  да земаш  орална хормонска 
контрацепција. Исто така, доколку некој во 
твоето поблиско сем ејство им а такви 
здравствени проблеми тоа треба да му кажеш  на 
твојот гинеколог. За да се намали ризикот од 
вакви проблеми, треба да престанеш  да пуш иш.



Овие несакани еф екти, доколку се појават, се 
краткотрајни и слаби, најчесто тие исчезнуваат 
во првите три или четири циклуси од 
започнувањ ето со земањ ето на пилулите за 
контрацепција. Доколку има некои несакани 
еф екти поради кои ш то не се чувствуваш  
пријатно советувај се со твојот гинеколог и тој 
може да ти препиш е друг вид на орална 
хормонска контрацепција. 



ДАЛИ ПОСТОИ НЕКОЈ ДРУГ ВИД 
НА ХОРМ ОНСКА КОНТРАЦЕПЦИЈА? 
Постои и друг вид на контрацепција која ш то се 
нарекува ургентна контрацепција, или „утро 
потоа“. И овој вид на контрацепција е хормонска 
и е составена од синтетски (веш тачки 
создадени) женски хормони. Сепак овој вид 
контрацепција, не е контрацепција од избор т.е. 
не се зема секој ден, односно се зема само во 
некои исклучителни ситуации, како: 

*НЕЗАШ ТИТЕН СЕКСУАЛЕН ОДНОС 
(СЕКС БЕЗ КОНДОМ )

*ПУКНАТ КОНДОМ

*ДОКОЛКУ ПРОПУШ ТИТЕ ТРИ ИЛИ 
ПОВЕЌЕ ПИЛУЛИ, А ПРИТОА НЕ СТЕ 

КОРИСТЕЛЕ КОНДОM



Ургентната контрацепција треба да се земе 
најдоцна 72 часа (три дена) по ризичниот однос. 
Но, колку порано се земе, толку поголема е 
нејзината еф икасност. У ргентната 
контрацепција, исто така, треба да биде 
препиш ана од гинеколог. Таа ф ункционира на тој 
начин ш то предизвикува пром ена на 
слузокож ата во матката и оневозмож ува 
оплодената јајце клетка да се всади во матката. 
На наш иот пазар е достапна под името „Norlevo“.

За најдобра заш тита се препорачува да се 
користи двојна метода, затоа ш то пилулите 
ш титат од бременост, а кондомот од сексуално 
преносливи инф екции. Всуш ност кондомот е 
единственото средство коеш то ш тити од 
сексуално преносливи инф екции. Затоа секогаш  
кога имаш  било каков секс (вагинален, орален 
или анален) користи кондом. 

А Ш ТО Е СО КОНДОМ ОТ? 



Кондомот треба да се купи од аптека или голем 
супер маркет, затоа ш то таму се чуваат во 
соодветни услови. Ако ги купите на некое друго 
место постои веројатност тие да бидат ош тетени 
поради несоодветните услови на чувањ е. 
По купувањ ето на кондомот, тој треба да се чува 
на место каде ш то нема да биде ош тетен. На 
пример во џебот од јакната, посебен џеб во 
чантата, кош улата, ш ирок џеб во панталоните. 
Никогаш  не го чувајте кондомот во паричник, во 
чантата со книги, или во џебови каде ш то имате и 
други остри предмети (клучеви и сл.) затоа ш то 
така може да се ош тети. 
Пред употребата на кондомот проверете го 
датумот до кога тој може да се употребува и 
проверете дали ја имаат ознаката CE којаш то 
покажува дека тие се електронски тестирани. 
Кондомот никогаш  не го отворајте со заби, 
ножици или други остри предмети затоа ш то 
така можете да го ош тетите. 



Кондомот се става на еректиран пенис, пред да 
има било каков контакт на пенисот со вагината, 
анусот или устата.



Срам ми е на партнерот да му 
кажам да користи кондом или 
д а м у пред лож ам  д а 
користиме кондом......  

Најдобар совет за подобар 
секс е ... добра комуникација. 
Колку поотворено зборуваш  
со твојот партнер за сексот, 
толку сексот ќе биде подобар. 
А ако зборуваш  отворено со 
твојот партнер за тоа ш то 
сакаш  или ш то ти причинува 
поголем о задоволство, 
поотворено ќе зборувате и за 
употребата на пилулите и 
кондом. 

*Добриот секс може да 
биде безбеден..... а 

безбедниот секс може 
да да биде многуууууу 

добар.





М ЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 
ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ 

„САКАМ  ДА ЗНАМ " 

Сите услуги во м ладинскиот центар се 
бесплатни и доверливи. М ладинскиот центар во 
деновите понеделник, среда и петок работи од 
10 -19 часот, а во вторник и четврток од 12 - 19 
часот. 

- советувањ е и едукации со педагог
- гинеколош ки прегледи, советувањ е со психолог

- дерматовенеролош ки прегледи, ХИВ тестирањ е 
- гинеколош ки прегледи, советувањ е со педагог

 - дистрибуција на едукативни материјали 

Распоред на услуги:
ПОНЕДЕЛНИК 
ВТОРНИК 
СРЕДА
ЧЕТВРТОК  
ПЕТОК

 

За да закажете преглед или да се 
инф ормирате повеќе за услугите на центарот 
јавете се на 02/3179-950 или контактирајте 

не на следнава електронска пош та:  
contact@sakamdaznam.org.mk 
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