
“ÇAGA GARAŞYLAN
BOLMALYDYR”

GÖWRELILIGIŇ
ÖŇÜNI ALYŞ SERIŞDELERI

BARADA NÄMELER BILMELI?
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Islendik jynsy gatnaşyklary başlan aýal maşgala we erkek adam hemişe 
islenilmedik göwreliligiň bolup biljekdigini ýatda saklamalydyr. 

Islenilmedik, meýilleşdirilmedik göwreliligiň aýalyň durmuşyny üýtgedip, 
geçirilen abortyň bolsa onuň saglyk ýagdaýyna täsir edip biljekdigini 
bilmelidir.
Çaganyň dogulmagynyň garaşylan we islenilen bolmagy we özüňi 
garaşylmadyk kynçylyklardan goramak üçin her bir jübütlere göwreliligiň 
öňüni alyş serişdeleri (kontrasepsiýa usullary) barada bilmek peýdaly bolup 
bilerdi.
Gadyrly okyjy! Biz öz kitapçamyzda has ýörgünli ulanylýan göwreliligiň 
öňüni alyş serişdeleri barada esasy maglumatlary bermäge çalyşdyk. Şu wagt 
ene-ata bolmaga howlukmaýan bolsaňyz, öz durmuşy meýilleriňize, saglyk 
ýagdaýyňyza we ýaramlylygyna baglylykda, Siz öz kontraseptiw serişdäňizi 
saýlap bilersiňiz.
Bu saýlawy Siz diňe lukman bilen bilelikde amala aşyrmalysyňyz!
Dogjak çaga garaşylan bolanda – diňe şu ýagdaýda ol ene-atanyň 
bagtlylygyny, maşgalanyň berkligini we mähirli gurşawy üpjün edip biler!

ÜZÜLEN JYNSY GATNAŞYK
Nähili ulanylýar?
Erkek adamynyň öz ujydyny döli dökmezden (eýakulýasiýadan) öň jynsha-
nadan çykarmagyna esaslanandyr.
Ygtybarlyk derejesi – 45-50%
Artykmaçlygy:

 & Jübütleriň islegine görä hemişe elýeterdir;

 & Maddy çykdaýjylary talap etmeýär.

Ýetmezçiligi:

 / Erkek adam dölüň dökülmegini gözegçilikde saklamaga ukyply hem 
bolsa, peşew çykaryş ýollaryndan bölünip çykýan ilkinji damjalarda 
hem spermatozoidleriň millionlarçasy saklanyp, islenilmedik 
göwreliligiň döremegine getirip biler;

 / Lukmanlar tarapyndan emeli üzülen jynsy gatnaşygyň jübütleriň 
saglygyna ýaramaz täsir edýändigi bellenilip geçildi. Kadaly, adaty 
jynsy kanagatlanmanyň bolmazlygy, aýalda jynsy sowuklygyň, erkek 
adamda bolsa jynsy gowşaklygyň we erkeklik jyns mäziniň keselleriniň 
döremeginiň sebäbi bolup biler.

HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.
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LAKTASION AMENOREÝA USULY

KALENDAR USULY (“HOWPSUZ GÜNLERI” USULY)

Usul barada
Bu usulyň ulanylmagy, çaga emdirýän aýallaryň belli bir wagtda 
aýbaşysynyň bolmaýanlygyna we şonuň ýaly-da aýal jyns öýjükleriniň emele 
gelmeýänligine esaslanandyr.
Nähili ulanylýar?
Usuly ulanmak üçin diňe ene süýdi bilen iýmitlendirme, emdirmeleriň 
arasynyň ýygy bolmagy hökmany şert bolup durýandyr.
Ygtybarlyk derejesi – 20-25%
Artykmaçlygy:

 & Dogrumdan soňky 6 aýda ýokary netijeliligi;

 & Ýaramaz täsirleriniň bolmazlygy;

 & Täsiriniň basym ýüze çykmagy;

 & Lukmançylyk barlagyny talap etmeýär;

 & Dogrumdan soňky gan akmalary azaldýar.

Ýetmezçiligi:

 / Ene süýdi bilen emdirmegiň düzgünlerini berjaý etmek;

 / Dogrumdan soňky 6 aý möhletiň dowamynda täsirli;

 / Aýalyň birinji aýbaşysy gelýänçä täsirli;

HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.

Usul barada
Bu usulyň ulanylmagy, aýalyň aýal jyns öýjügi emele gelenden (owulýasiýa) 
soňky birnäçe günde göwreli bolma mümkinçiligine esaslanandyr. Aýallaryň 
aglaba böleginiň aýbaşy halkasynyň ortaça 26-28 güne deňdigini göz öňüne 
tutsak, onda aýal jyns öýjüginiň çykmagyna aýbaşy halkasynyň 11-15-nji 
(halkanyň ortasy) günleri garaşylyp bolar. Şu gysga döwür hem göwreliligiň 
döremegi üçin amatly günler hasaplanýar. Galan günler “howpsuz” 
hasaplanýar. Lukmanlar şol döwürde aýal jynsy gatnaşyklardan saklansa, 
göwreliligiň öňüni alyp bolýar diýen netijä gelipdirler.
Üns beriň! Usul diňe aýbaşy halkasynyň dowamlylygy durnukly bolan 
aýallarda netijeli bolup biler.
Ygtybarlyk derejesi – 55-60% (diňe aýbaşy halkasy kadaly bolanda)
HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.
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GORMON SERIŞDELERI (GERDEJIKLER)
XX asyrda kontrasepsiýa usuly höküminde gormon serişdeleriniň 
(gerdejikleriň) açylmagy bu ugurda uly öňegidişlikleriň biri boldy. Olaryň 
täsiriniň esasynda aýal jyns öýjükleriň emele gelmegini togtatma hadysasy 
ýatandyr.
Gormon serişdeleri öz düzümi we belleniş görkezmeleri boýunça 
tapawutlanyp, olary diňe geçirilen barlagdan soň lukman bellemelidir.
Nahili ulanylýar?
Serişdeler aýbaşynyň iliknji gününden başlap, 21 günüň dowamynda kabul 
edilýändir. Ondan soň 7 gün arakesme edilip, şonuň dowamynda (iň soňky 
gerdejik kabul edilenden 3-4 gün soň) aýbaşy gelýändir.
Häzir kontrasepsiýa täsirliligi uzaklaşdyrma maksady bilen, gormon 
serişdeleriniň sanjym (her 2-3 aýdan ulanylýar), implantlar (gormonly 
kapsulalary deriasty oturtma), ýatgynyň boýunjygyna geýilýän gormonly 
halkalar we derä ýelmenýän plastyr ýaly görnüşleri hem görkezme boýunça 
maslahat berilýändir.
Ygtybarlyk derejesi – 100% (görkezme boýunça, dogry kabul edilende)
Artykmaçlygy:

 & Aýbaşy halkasyny kadalaşdyrma;

 & Ýatgynyň, ýumurtgalyklaryň howply täze döremeleriniň döreme 
ähtimallygynyň peselmegi;

 & Süýt mäzleriniň howply däl täze döremeleriniň öňüni almak;

 & Süňkleriň berkligini we çeýeligini üpjün edýär.

Ýetmezçiligi:

 / Her gün kabul etme talaby (gerdejikler üçin);

 / Ýaramaz täsirleriniň bolmagy;

 / Tutgaýa we inçekesele garşy ulanylýan dermanlar bilen kabul edilende 
täsiriniň peselme ähtimallygy;

 / Kabul etme bes edilensoň önelgeliligiň haýal dikelmegi;

 / Emosional ýagdaýyň we beden agramynyň üýtgemegi.

Bellik! Ulanmaga garşy görkezmeler we ýaramaz täsirleri barada habardar 
bolmak üçin lukmanyň maslahatyny almak wajypdyr.
HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.
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PREZERWATIW
Prezerwatiw – rezinden (lateks), winilden ýa-da tebigi (haýwanlaryň derisi) 
serişdelerden taýýarlanan ýuka örtük bolup, goşmaça goraglylyk üçin 
spermisid (meselem, nono-ksinol-9) serişdeleri bilen işlenilip bilinýändir.

Nähili ulanylýar?

Prezerwatiwler gönelen ujyda geýilip, dölüň ýygnanmagy üçin ujynda boşluk 
galdyrylmalydyr.

 & Elýeter serişdeleriň biri bolup, ýörite barlagy we taýynlygy talap 
edýän däldir;

 & Ujydy göni ýagdaýda dowamly saklamak üçin hem peýdalanyp bilner;

 & Aýallarda döle bolan allergiki täsirlilik ýüze çykanda, öňüni alyş 
serişdesi höküminde ulanylyp bilner.

Ýetmezçiligi:

 / Jynsy gatnaşyklary wagty ýyrtylma (ulanyş möhleti geçen bolsa ýa-da 
ýalňyş geýlen bolsa) howpunyň döremegi;

 / Ujydyň düýgurlylygyny peseldip bilmek häsiýeti;

 / Taýynlanan serişdesine (meselem, latekse) jübütleriň birinde allergiki 
täsirliligiň döräp bilmegi.

HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklary arkaly geçýan ýokançlyklaryň doly 
derejede öňüni alýar.
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Ygtybarlyk derejesi – 99%

Artykmaçlygy:



ÝATGA SALYNÝAN GORMON SAKLAÝAN SERIŞDE

Surat  1

1 – maýyşgak kese eginjigi;
2 – spiralyň mis simli “aýajyklary” 
ýa-da gormon saklaýan silindr;
3 – spiral çykarmak üçin sapajyklar;
4 – ýatgy.

Ýatga salynýan gormonly spiral (Surat №1) – lewonor-gestrel gormonyny 
saklaýan adaty spiraldyr. Adaty spiralyň döredýän şertlerinden başga-
da, göwreliligiň öňüni almakda plastik silindrde ýerleşýän gormon hem öz 
täsirini ýetirýändir.
Ygtybarlyk derejesi – 80-95%

Gormonyň ujypsyzja mukdary birsydyrgyn 
spiraldan bölünip çykýandyr we umumy gan 
aýlanşyga düşýän däldir. Şol sebäpden hem, 
ol gormon gerdejiklerine mahsus ýaramaz 
täsirleri ýüze çykarýan däldir.
Bu serişde hem barlagdan soň lukman 
tarapyndan goýlup, onuň möhleti 5 ýyla 
barabardyr.
Bellik! Adaty spirallara mahsus ýaramaz 
täsirlerden başga-da, gormonly spiral 
aýbaşy bozulmalaryny döredip bilýändir. 

Aýbaşy has az mukdarda ýa-da asla gelmän hem biler, aýbaşylaryň 
arasynda ganly bölünip çykmalar hem bolup bilýändir.
Üns beriň! Gormon saklaýan spiral çykarlandan soň, önelgelilik 6-12 aý 
aralygy möhletde dikeldilip bilinýändir.
Gormon saklaýan spirali göýdurmazdan öň lukman bilen maslahatlaşyp, 
ulanmaga bolan görkezmeleri (ýatgynyň miomasy, endometrioz) kesgitlemek 
zerurdyr.
HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.
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ÝATGA SALYNÝAN SERIŞDE (SPIRAL)

Ýatgynyň içine salnan spiral (Surat №2) ygtybarly usullaryň biri 
bolup durýandyr. Ýatga salnan spiral onuň nemli gatlagyny we ýatgy 
turbajyklarynyň hereketini üýtgedip, göwreliligiň galmazlygy üçin şert 
döredýändir.

Nähili ulanylýar?

Spiral aýbaşy halkasynyň 3-5 güni 5 ýyllyk 
möhlet bilen ýatga goýulýar. Bu usuly 
ulanmazdan öň lukmanyň barlagyny geçip, 
jynshanadan çyrşak alma zerurdyr.

Ygtybarlylyk derejesi – 75-80%

Artykmaçlygy:

 & 5 ýylyň dowamynda gorag serişdesi 
barada aladalanmalaryň aradan 
aýrylmagy;

 & Ýokary netijeliligi.

Ýetmezçiligi:

 / Ýatgynyň içinde del jisimiň bolmagy aýbaşynyň uzak we agyryly 
gelmeginiň hem-de bölünip çykýan ganyň mukdarynyň köpelmeginiň 
sebäbi bolup biler;

 / Ýatga salnan spiral ýatgydan daşary döreýän göwreliligiň ýüze çykma 
ähtimallygyny ýokarlandyrýar;

 / Kadaly lukmançylyk gözegçiligini geçmek talaby.

Ýatgynyň boýunjygynyň eroziýasy, ýatgynyň we onuň goşundylarynyň 
dowamly sowuklamasy hem-de jyns agzalaryň howply döremeleri bolan 
ýagdaýlarda ýatga spiral goýma gadagandyr.

HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap 
bilmeýär.

Surat  2
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HIMIKI SERIŞDELER (SPERMISIDLER)

HIRURGIKI STERILIZASIÝA

Usul barada
Himiki serişdeleriň esasy täsiri spermatozoidleriň işjeňligini peseldip, olary 
jansyzlandyrmaga gönükdirilen bolmalydyr. Spermisidler pürkülýän görnüşde, 
pasta, krem, şemler we gerdejikler görnüşinde öndürilýändir.
Nähili ulanylýar?
Bu serişdeleri jynsy gatnaşyklardan 15-20 min öň jynshana salma maslahat 
berilýär.
Ygtybarlylyk derejesi – 40-45%
Artykmaçlygy:

Bu usuly maşgalada çagalary bolan we geljekde çaga dogmagy meýilleşdirmeýän 
jübütlere ulanma maslahat berilýär.
Üns beriň! Bu usul bilen geçirilen üýtgemeleri dikeldip, ýagny yzyna gaýtaryp 
bolýan däldir. Hirurgiki sterilizasiýa usuly ulanylandan soň, adaty şertli 
önelgelilik mümkinçiligi aradan aýrylýandyr. Bu usuly ulanma babatda Siziň 
çözgüdiňiz üýtgewsiz bolmalydyr.
Ygtybarlylyk derejesi – 100%
Aýallarda ýatgynyň turbajyklary iki tarapdan hem kesilip daňylýandyr. 
Şeýlelikde, aýal jyns öýjüginiň spermatozoidler bilen duşuşma mümkinçiligi 
aradan aýrylýandyr. Hirurgiki sterilizasiýa aýallarda bedeniň gormonal durkuny 
we jynsy höwesini üýtgedýän däldir, onuň aýbaşy halkasynyň kadalylygyna 
täsir edýän däldir.
Erkeklerde ýerli agyrsyzlandyrma geçirme arkaly tohum geçiriji ýoly daňma çäresini 
geçirýärler. Geçirilen sterilizasiýa erkekleriň jynsy höwesine we mümkinçiligine, 
onuň daşky görnüşine, gormonal durkuna hiç hili täsirini ýetirýän däldir. Erkek 
özüne mahsus häsiýetliligini saklap galýandyr, ýöne onuň aýaly göwreli etme 
mümkinçiligi aradan aýrylýandyr.
HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan gorap bilmeýär.

Ýetmezçiligi:

 & Täsirliliginiň çalt ýüze çykmagy;

 & Ulanylşynyň ýönekeýligi,

 & Dogrumdan soňky we çaga 
emdirilýän döwürde ulanma 
mümkinçiligi;

 & Jynsy gatnaşyklarda goşmaça 
nemlendiriji serişde;

 & Jynsy gatnaşygy arkaly geçýän 
ýokançlyklardan belli derejede 
goramagy.

 / Ortaça netijeliligi;

 / Jynsy gatnaşyklardan 15-20 min 
öň jynshana salma oňaýsyzlygy;

 / Her ulanyşyň diňe 1-2 sagada 
ýetýän netijeliligi.

HIV/AIDS we jynsy gatnaşyklar arkaly geçýän ýokançlyklardan doly derejede 
gorap bilmeýär.

8



Saglyk we sagdyn durmuş ýörelgesi baradaky şu kitapçany 
we beýleki kitapçalary WWW.SAGLYK.INFO saýtynda tapyp 
bilersiň. Bu kitapçalarda beýan edilýän wajyp maglumatlary 
oka we olary öz dost-ýarlaryň, garyndaşlaryň bilen paýlaş, 
maglumatlary ýaýratmaga kömek et.
Saýtyň esasy maksady seniň maşgalaňyň we tutuş 
jemgyýetiň saglyk ýagdaýyny gowulandyrmaga ýardam 
berjek döwrebap we ygtybarly maglumatlary saýlap, olary 
sada dilde okyjylarymyza ýetirmekden ybaratdyr. Sen 
saýtyň sahypalarynda makalalar, hünärmenleriň teswirleri, 
köpçüligiň bellikleri we teswirleri bilen tanşyp bilersiň. Bularyň 
ählisi özüňe gerek maglumatlaryňy aňsat tapyp bilmegiň üçin 
niýetlenendir.
Şu kitapçany WWW.SAGLYK.INFO saýtynyň işgärleri 
taýýarladylar. Onuň nusgasyny göçürmek we ýaýratmak 
rugsat edilýär.
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