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Контрацепцiя пiсля народження дитини

Запобiгти незапланованiй вагiтностi можна за допомогою ефективної контрацепцiї. 
Iснують рiзнi методи контрацепцiї. Ви можете використовувати деякi з них пiсля 
народження дитини. Приймаючи рiшення про те, який метод буде для вас найлiпшим, 
важливо знати:
• що являє собою кожний метод
• як вiн працює
• наскiльки вiн ефективний у запобiганнi небажанiй вагiтностi
• коли можна розпочати ним користуватися
• його переваги та недолiки
• чи можна користуватися цим методом пiд час годування груддю

Рекомендованi варiанти, якщо ви годуєте груддю
Грудне вигодовування може бути методом контрацепцiї. Порадьтеся зi своїм лiкарем 
або медсестрою, якщо ви хочете використовувати грудне вигодовування як метод 
контрацепцiї. Цей метод не працює, якщо ви використовуєте молоковiдсмоктувач. 
Грудне вигодовування на 98% ефективне для запобiгання вагiтностi, якщо:
• у вас не було менструацiї з моменту народження дитини та
• вашiй дитинi менше шести мiсяцiв i
• ви годуєте дитину лише груддю. Це означає, що ви не даєте своїй дитинi сумiшi, iншу 

їжу чи напої, та
• ви регулярно годуєте груддю, тобто щонайменше один раз на 4 години вдень i один 

раз на 6 годин вночi.
Якщо ви не хочете завагiтнiти, вам потрiбно буде використовувати iнший метод 
контрацепцiї, якщо:
• у вас почалася менструацiя або
• ви починаєте давати дитинi iншу їжу чи напої.
При грудному вигодовуваннi можна безпечно використовувати такi методи:

Контрацептивний iмплантат
Ви можете поставити контрацептивний iмплантат (ImplanonNXT®) одразу пiсля 
народження дитини. Ефективнiсть контрацептивного iмплантату для запобiгання 
вагiтностi перевищує 99,9%.

Внутрiшньоматковi спiралi (IUD)
Вам потрiбно буде почекати принаймнi чотири тижнi пiсля народження дитини, щоб 
поставити мiдну або гормональну ВМС (Mirena® або Kyleena®). Вони швидко починають 
дiяти та ефективнi у запобiганнi вагiтностi на 99,2–99,8%. Якщо у вас виникли проблеми 
або ви хочете народити ще одну дитину, лiкар може легко видалити обидва типи ВМС.

Якщо вам потрiбен перекладач, зателефонуйте до Служби письмового й усного перекладу (TIS) за номером 131 450
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Контрацептивна iн’єкцiя
Ви можете зробити контрацептивну iн’єкцiєю (Depo Provera) одразу пiсля народження 
дитини. Вашiй дитинi пiд час грудного вигодовування передається лише дуже невелика 
кiлькiсть лiкарського засобу, яка не впливає на кiлькiсть вашого молока. Ефективнiсть 
контрацептивної iн’єкцiї для запобiгання вагiтностi становить вiд 94% до 99,8%.

Progesterone Only Pill (POP або «мiнiпiлл»)
Ви можете почати приймати мiнiпiлл вiдразу пiсля народження дитини. Ефективнiсть 
цього засобу для запобiгання вагiтностi становить вiд 91% до 99,7%.

Презервативи
Ви можете використовувати чоловiчi та жiночi презервативи, як тiльки ви повернетесь 
до статевого життя. Презервативи допомагають запобiгти вагiтностi та забезпечують 
найкращий захист вiд iнфекцiй, що передаються статевим шляхом (IПСШ). Вони на 
79-82% ефективнi для запобiгання вагiтностi. Ви можете придбати жiночi презервативи 
онлайн або в Family Planning NSW.

Дiафрагма
Ви можете використовувати дiафрагму єдиного розмiру (Caya®) через шiсть тижнiв пiсля 
народження дитини. Її ефективнiсть у запобiганнi вагiтностi становить вiд 88% 
до 96%.

Природне планування сiм’ї 
Природне планування сiм’ї передбачає вiдстеження фiзичних змiн, якi вiдбуваються 
пiд час менструального циклу. Ефективнiсть може досягати 99%, а також знижуватися 
до 76% залежно вiд того, наскiльки добре ви це робите, i який метод обираєте. Вам 
потрiбно поговорити зi спецiалiстом з природного планування сiм’ї. Спецiалiст може 
порекомендувати використовувати кiлька методiв одночасно. Природне планування 
сiм’ї може бути не найкращим варiантом пiд час грудного вигодовування. Природне 
планування сiм’ї також може допомогти вам завагiтнiти.

Стерилiзацiя 
Стерилiзацiя - це хiрургiчний метод постiйної контрацепцiї, який бiльш нiж на 
99% ефективний для запобiгання вагiтностi. Жiнки можуть обрати перев’язування 
або оклюзiю маткових труб. Чоловiкам можна робити вазектомiю. Оклюзiю та 
перев’язування маткових труб найкраще робити принаймнi через три мiсяцi пiсля 
народження дитини. Однак лiкар може порекомендувати трохи почекати. Догляд 
за маленькою дитиною може бути значним навантаженням, тому це може бути не 
найкращий час для прийняття остаточного рiшення.

Ургентна контрацепцiя
Якщо у вас був незахищений статевий акт, i ви не хочете завагiтнiти, вам слiд 
скористатися ургентною контрацепцiєю через 3 тижнi пiсля народження дитини. 
Таблетки Левоноргестрел (LNG) для ургентної контрацепцiї – це найкращий метод пiд 
час годування груддю, оскiльки лише дуже невелика кiлькiсть LNG потрапляє у грудне 
молоко. Не рекомендується годувати груддю протягом одного тижня пiсля прийому 
таблеток ургентної контрацепцiї улiпрiсталу ацетат (UPA). У деяких ситуацiях мiдна 
внутрiшньоматкова спiраль може бути використана як ургентна контрацепцiя.



Якщо вам потрiбен перекладач, зателефонуйте до Служби письмового й усного перекладу (TIS) за номером 131 450

Produced by South Eastern Sydney Local Health District
Translations funded by the Multicultural Health Service

Contraception after you have had a baby - Page 3 / 3 
Child, Youth & Family Services
301 Forbes Street, Darlinghurst, NSW 2010

Ukrainian

Пiсля незахищеного статевого акту необхiдно якомога швидше прийняти таблетки 
ургентної контрацепцiї. Це означає протягом 72 годин (трьох днiв) для ургентної 
контрацепцiї за допомогою LNG або протягом 120 годин (п’яти днiв) для екстреної 
контрацепцiї за допомогою UPA. Ефективнiсть ургентної контрацепцiї для запобiгання 
вагiтностi може досягати 85%. Ефективнiсть буде залежати вiд того, як швидко ви 
приймете лiкарський засiб. Таблетки ургентної контрацепцiї можна придбати в аптецi 
без рецепта лiкаря.

Варiанти, якi не рекомендуються на перших етапах 
вигодовування груддю
Наведенi нижче методи контрацепцiї не рекомендуються, доки вашiй дитинi не 
виповниться принаймнi шiсть тижнiв, i можуть застосовуватися лише пiсля консультацiї 
з лiкарем. Цi засоби мiстять естроген.
• комбiнованi контрацептиви
• вагiнальне кiльце (NuvaRing®)

Рекомендованi варiанти, якщо ви не годуєте груддю
Якщо ви не годуєте груддю, ви можете вибрати будьякий вид контрацепцiї. Ви 
можете почати приймати таблетки або використовувати вагiнальне кiльце через 
три-шiсть тижнiв пiсля народження дитини. Контрацептивну iн’єкцiю та iмплантацiю 
можна зробити одразу пiсля народження дитини. Для всiх iнших методiв, час початку 
однаковий для жiнок, якi годують i не годують груддю.

Ви можете проконсультуватися зi своїм лiкарем або медсестрою щодо 
контрацепцiї. Вони допоможуть вам прийняти найкраще рiшення з огляду на 
вашi потреби.

Що робити, якщо менi знадобиться допомога пiд час спiлкування 
англiйською мовою?
Ви можете скористатися послугами професiйних перекладачiв, якщо вам потрiбна 
допомога в процесi спiлкування англiйською мовою. Послуги перекладача безкоштовнi 
та конфiденцiйнi. Якщо вам потрiбен перекладач, звернiться до персоналу або 
зателефонуйте до Служби перекладу (TIS) за номером 131 450
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