
Tieto informácie boli poskytnuté s cieľom pomôcť vám pri
výbere metódy antikoncepcie, ktorá je pre vás najvhodnejšia.
Je dôležité myslieť na antikoncepciu, ak nechcete znovu
otehotnieť veľmi skoro po narodení dieťaťa. 

Bradford Teaching Hospitals
NHS Foundation Trust

Antikoncepcia dostupná v pôrodnici
Bradford Hospital po pôrode



Druh antikoncepcie
a účinnosť

Popis
antikoncepcie

Ako dlho
vydrží

Ponúknuté po 
vaginálnom pôrode 
alebo pôrode cisárskym 
rezom

Chráni pred 
pohlavne
prenosnými 
chorobami

Kondómy
(Približne 15 žien 
zo 100 každý rok 
otehotnie pri 
použití tejto formy 
antikoncepcie)

Existujú dva rôzne 
typy kondómov, 
kondómy, ktoré sa 
nosia na pohlavnom 
úde, a kondómy, 
ktoré sa nosia 
vo vnútri vagíny. 
Kondómy sú 
vyrobené z veľmi 
tenkého materiálu 
a môžu sa používať 
na vaginálny, orálny 
alebo análny sex

Na jedno
použitie Veľkosť 
a nasadenie 
kondómov na 
penis je dôležité 
preto, aby boli 
pohodlné a sa 
nepoškodili alebo 
neskĺzli.

Pri prepustení ponúkame 
všetkým ženám mužské 
kondómy po vaginálnom 
pôrode alebo pôrode po 
cisárskom reze.

ÁNO

Kondómy 
sú jedinou 
možnosťou, 
ktorá zabraňuje 
otehotneniu 
a prenosu 
pohlavných 
chorôb

Sterilizácia
pri cisárskom 
reze (obojstranné 
podviazanie 
vajíčkovodov)

To zahŕňa zviazanie, 
odrezanie a 
odstránenie malého 
kúsku z každého 
vajíčkovodu. 
Znamená to, že 
spermie a vajíčko 
sa nemôžu stretnúť, 
a preto nemôže 
dôjsť k oplodneniu 
vajíčka.

Trvalé
( je potrebné 
použiť dodatočnú 
zábrannú metódu 
antikoncepcie 
v prípade 
obnovenia 
pohlavného 
styku v priebehu 
3 mesiacov po 
pôrode)

K dispozícii počas 
plánovaného (objednaného) 
cisárskeho rezu a je možné 
to prediskutovať počas vašej 
kontroly na predpôrodnej 
klinike.

IAk si želáte túto formu 
antikoncepcie po akútnom 
cisárskom reze alebo 
po vaginálnom pôrode, 
poraďte sa o tom so svojim 
všeobecným lekárom.

Nie

Zvyčajne
viac ako

85%
účinné

Viac ako

99%
účinné

Vaječník
Krčok maternice

Maternica

Vajcovody

Vagína

Prístupné informácie
O tieto informácie v inom formáte alebo jazyku požiadajte
personál.

Fajčenie
Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust je organizácia, 
v ktorej sa nefajčí. Nie je povolené fajčiť ani používať elektronické 
cigarety v žiadnej z nemocničných budov ani na pôde nemocnice.
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Druh antikoncepcie a účinnosť Popis
antikoncepcie

Ako dlho
vydrží

Ponúknuté po vaginálnom 
pôrode alebo pôrode 
cisárskym rezom

Chráni pred 
pohlavne
prenosnými 
chorobami

Vnútromaternicové 
teliesko
Plastové teliesko v 
tvare T (IUS)

IUS – plastové 
teliesko v tvare T 
obsahujúce hormón 
progesterón

IUS od 3 do 5 
rokov

IUS alebo IUCD sa môže zaviesť 
počas plánovaného cisárskeho 
rezu. Toto s vami bude 
prediskutované počas vašej 
kontroly na predpôrodnej klinike.

V súčasnosti nemôžeme 
poskytnúť túto formu 
antikoncepcie pri akútnom 
cisárskom reze alebo po 
vaginálnom pôrode.

Nie

Vnútromaternicové 
medené teliesko 
Plastové a medené 
teliesko v tvare T 
(IUCD) 

IUCD - plastové 
a medené 
teliesko v tvare 
T nehormonálna 
antikoncepcia

IUCD od 5 do 10 
rokov

Antikoncepĉný 
podkožný 
implantát (SDI)

Implantát obsahuje 
hormón progesterón 
a je umiestnený 
pod kožu v hornej, 
vnútornej časti 
ramena.

3 roky SDI možno nasadiť po 
vaginálnom pôrode alebo 
pôrode cisárskym rezom 
pomocou lokálneho 
umŕtvenia pred odchodom 
domov.

Nie

Pilulka obsahujúca 
len progesterón
(tiež známa ako 
POP alebo Mini-Pill)

Progesterónová 
tableta sa užíva 
každý deň bez 
prestávky. POP 
obsahuje hormón 
(progesterón), ktorý 
je veľmi podobný 
hormónu ľudského 
tela.

Účinnosť zostáva 
zachovaná, ak sa 
užíva približne v 
rovnakom čase 
každý deň (v 
rozsahu 3-12 hodín 
v závislosti od 
značky tabletky).

Je možné si to vziať so sebou 
domov po vaginálnom pôrode 
alebo pôrode cisárskym 
rezom.

Je účinný okamžite, ak sa 
začne do 3 týždňov od 
pôrodu. Ak sa začne po 
3 týždňoch, je potrebné 
používať ďalšiu alternatívnu 
metódu antikoncepcie (napr. 
kondómy).

Nie

Obe sú
účinné na

99%

Viac ako

99%
účinné

Zvyčajne
viac ako

92%
účinné



Je dôležité mať na pamäti, že:
• Opätovne otehotnieť môžete už po 3 týždňoch po pôrode.

• Ak znovu otehotniete do 12 mesiacov od vaginálnehopôrodu, 
existuje zvýšené riziko, že vaše dieťa sa narodí predčasne 
alebo bude mať nízku pôrodnú hmotnosť.

• Ak ste podstúpili cisársky rez a znovu otehotniete do 12 
mesiacov, existuje zvýšené riziko problémov s placentou 
alebo opätovného otvorenia predchádzajúcej jazvy počas 
pôrodu. 

Mnohé formy antikoncepcie je možné začať užívať hneď po 
pôrode, rôzne formy antikoncepcie, ktoré sú k dispozícii v 
Bradford Teaching Hospitals (BTH), nájdete v tabuľke na konci 
tohto letáku. Ak si želáte začať s inou formou antikoncepcie, 
ktorá tu nie je opísaná, obráťte sa po narodení dieťaťa na svojho 
všeobecného lekára alebo na ktorúkoľvek miestnu poradňu pre 
antikoncepciu a sexuálne zdravie (podrobnosti sú k dispozícii 
na webovej stránke LOCALA).

Na antikoncepciu sa môžete opýtať svojej pôrodnej asistentky 
alebo lekára kedykoľvek počas tehotenstva.

Informácie o všetkých dostupných formách antikoncepcie 
nájdete na týchto webových stránkach.

• www.contraceptionchoices.org

• www.sexwise.fpa.org.uk

• www.locala.org.uk

• https://www.nhs.uk/conditions/contraception/


