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िुम्ा्ा ्े पुस्िक आवड्े का ?
आपण जे वाचत आहात ते आपल्ाला आवडले असल्ास, 
आपण ्ा पुसतकाची पीडीएफ प्रत डाउनलोड करू शकता. 
पीडीएफ प्रत डाउनलोड करण्ासाठी खालील क्यूआर कोड 

सककॅ न करा.
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स्पष्टीकरण, आभार आणण प्रताधिकार

्ा पुसतकात दिलेले सव्व साहहत् हवहवध पुसतकांतील लेख, जन्वलस आणण संशोधन पतांचे संकलन आहे. ्ा 
पुसतकाचे लेखक मयूळ लेखांच्ा लेखकांचे आभारी आहेत. ्ा पुसतकाचे लेखकही मयूळ सामग्ीवर कोणत्ाही 
प्रताधधकाराचा िावा करत नाहीत.

© प्रताधधकारः २०१८ सद्यकालीन. ्ा िसतऐवजातील सव्व सामग्ी, सािरीकरणाची पद्धत आणण ग्ाहफकसचे 
संकलन ्ा लेखकाच्ा मालमत्ा आहेत. प्रताधधकार आणण बौणद्धक संपिा का्िे ्ा साहहत्ाचे संरक्षण 
करतात. संपयूण्व ककंवा अंशतः कोणत्ाही दठकाणी, सामग्ीचे पुनरुतपािन ककंवा पुनपा्वरेषण प्रताधधकार 
धारकाच्ा पयूव्वललखखत संमतीलशवा् करणे उललंघन आहे.

आपल्ा वै्ककतक वापरासाठी िसतऐवजाच्ा प्रती उपलब्ध करून दिल्ा आहेत. वापरकत्ाांनी त्ामध्े ककंवा 
त्ांच्ाशी संबंधधत असलेल्ा कोणत्ाही प्रताधधकार ककंवा इतर सुचनांचे जतन करा्ला हवे. वापरकतते अशा 
प्रहत प्रताधधकारधारकाच्ा संमतीलशवा् इतरांना हवतरीत करू शकत नाहीत. मग त्ा इलेकट्रॉहनक सवरुपातील 
असो अथवा ताबा ककंवा इतर कारणासाठी असो. परवानगी धमळवण्ासाठी खाली दिलेल्ा माहहतीवर संपक्व  
साधा. ्ा सामग्ीचे पुनरुतपािन व हवतरण करण्ाची सयूची खालील िसतऐवजात नमयूि केली आहे.

डॉ. वराषालटी यांचे स्त्टीरोग चचककतसालय
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गभ्वहनरोधक आणण कुटंुब हन्ोजनाच्ा अनेक पद्धती आहेत. ्ा पद्धतींचे नैसरगंक पद्धती, प्रहतबंध 
पद्धती, अंतग्वभभी् पद्धती (इन्ट्ा्ुटेररन महणजेच आ््ुडी), गभ्वहनरोधक गोळ्ा, इंजेकटेबल गभ्वहनरोधक, 
आपातकालीन गभ्वहनरोधक आणण का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धती असे वगभीकरण केले जाते. गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी ्ातील काही पद्धती खयूप प्रभावी ठरतात तर काही पद्धती कमी प्रभावी ठरतात. ्ातील काही 
पद्धतींचा वापर करणे सोपे आहे तर काही पद्धतींमध्े डरॉकटरांची मित घेणे व वैद्यकी् प्रहरि्ेची आवश्कता 
असते. ्ातील काही पद्धती गभ्वधारणा टाळण्ासाठी मित करण्ाबरोबरच लैंहगक रोगांपासयूनिेखील संरक्षण 
िेतात. पुढील काही लेखांमध्े आपण प्रत्ेक पद्धतीची थोडक्ात माहहती घेणार आहोत. तसेच त्ाचा 
प्रभावीपणा, खच्व, त्ा वापरण्ाची पद्धत, हकती वेळा ती पद्धत वापरावी आणण लैंहगक रोगांपासयून संरक्षण 
्ावर आधाररत त्ांचे मयूल्मापन ्ामध्े केले आहे. 

गभ्वहनरोधक पद्धती ्ा वेगवेगळ्ा सवरुपाच्ा असयून त्ा गोंधळातिेखील टाकयू  शकतात. तसेच कोणत्ा 
पद्धतीचा वापर ्ोग् ठरेल हेिेखील प्रसंगी समजत नाही. अशावेळी ्ा लेखमाललकेतील लेख तुमहाला ्ोग् 
उत्र शोधण्ासाठी मित करतील.

कुठलीही गभ्वहनरोध पद्धती हनवडताना थोडा वेळ घ्ा, हवचार करा. ्ाहवष्ी हनण्व् घेताना आपल्ा 
जोडीिाराशी चचा्व करा. प्रत्ेक पद्धतीचे फा्िे आणण तोटे समजावयून घ्ा. ्ा प्रत्ेक गभ्वहनरोधक पद्धतीचा 
तुमची जीवनशैली, आरोग् आणण भहवष्ातील तुमच्ा ्ोजना ्ांवर पररणाम होत असतो. त्ामुळे गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी आणण लैंहगक रोगांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी काही गभ्वहनरोधक पद्धतींचे एकीकरण करणेही 
चांगले असते.

पररचय
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गर्भतनरोधक पद्धि कशी तनवडावी?

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अनेक पद्धती उपलब्ध आहेत आणण ्ापैकी कोणतीही एकच पद्धत प्रत्ेकासाठी 
्ोग् ठरत नाही. कुटंुब हन्ोजनाची ्ोग् पद्धत हनवडणे खयूप महत्वाचे असयून ते आपल्ा गरजा, जीवनशैली 
आणण पररकथितीवर अवलंबयून असते. ्ा पद्धती वापरणे हकती सोपे आहे, आपण त्ाचा वापर हकती वेळा 
करू शकतो ्ाबद्दल काळजीपयूव्वक हवचार करा्ला हवा. सवा्वत महत्वाचे महणजे त्ा पद्धतीचा वापर करताना 
तुमहाला काही तास होणार नाही ्ाचा हवचार करा. गभ्वधारणा आणण कुटंुब हन्ोजन पद्धत हनवडताना पुढील 
काही प्रश्न हवचारात घ्ा्ला हवे.

 » ्ात काही संप्रेरक (हरॉममोन्स) आहेत का आणण त्ाचा भहवष्ातील गभ्वधारणेवर पररणाम होईल का?
 » ्ा पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण करतात का?
 » ्ासाठी डरॉकटरांचा सलला ककंवा धचठ्ीची आवश्कता आहे का?
 » ्ासाठी डरॉकटरांद्ारे केली गेलेली एखािी वैद्यकी् प्रहरि्ा आवश्क आहे का?
 » ्ाचा लैंहगक जीवनावर काही पररणाम होतो का आणण लैंहगक संबंधापयूवभी काही त्ारी करणे आवश्क 

आहे का?
 » ही का्मची ककंवा उलटप्रहरि्ा करून पुन्हा पयूव्वकथितीत आणणारी पद्धत आहे का?
 » ्ा पद्धती हकती वापरण्ा्ोग् आहेत आणण त्ा कुणाच्ा लक्षात ्ेण्ासारख्ा आहेत का?
 » ्ा पद्धती वापरणे सुरणक्षत आहे का?
 » ्ा पद्धती हकती वेळा वापराव्ा आणण केवहा वापराव्ा हे लक्षात ठेवण्ाची गरज आहे का?
 » प्रत्ेकवेळी लैंहगक संबंधांआधी आणण नंतर ्ा पद्धती वापरण्ाची आवश्कता आहे का?
 » ्ाचा माझ्ा जोडीिारावर कसा पररणाम होतो आणण त्ाला ्ाहवष्ी जागृत करणे गरजेचे आहे का?
 » ्ा पद्धती हकती खरचंक आहेत?
 » ्ा पद्धती गभ्वधारणा टाळण्ासाठी हकती प्रभावी ठरतात?
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नैसरगगिक गर्भतनरोधक पद्धिी

कोणिे्ी औषध ककगिवा गर्भतनरोधक 
पद्धि न वापरिा गर्भधारणा टाळा

या रागामधये
मालसक पाळी चरि आणण गभ्वधारणा कशी होते? सतनपान गभ्वहनरोधक पद्धत

प्रजनन जागरुकता गभ्वहनरोधक पद्धत सं्म महणजेच ब्रह्मच््व गभ्वहनरोधक पद्धत

अवरुद्ध गभ्वहनरोधक पद्धत नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धती हनवडताना कराव्ाचे 
हवचार

काही पुरुष आणण स्सत्ा कोणतेही गभ्वहनरोधक साधन वापरण्ास त्ार नसतात ककंवा अहन्ोणजत गभ्वधारणा 
रोखण्ासाठी औषध ेघेण्ास त्ारही नसतात. कोणत्ाही बाह्य मितीलशवा् नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा कशी 
टाळता ्ेईल हा अनेक िाम्पत्ांमध्े चचतेचा हवष् असतो. नैसरगंक कुटंुब हन्ोजन महणजे अशी गभ्वहनरोधक 
पद्धत की ज् ामध्े शरीर, त्ाची ल् आणण त्ाचे चरि समजयून घेऊन त्ातयून गभ्वधारणा टाळण्ाचा प्र्तन 
केला जातो. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींमध्े गभ्वहनरोधक उपकरणे अथवा औषधे वापरण्ाची गरज नसते. नैसरगंक 
पद्धतीने गभ्वधारणा टाळण्ाचे अनेक माग्व आहेत. 

वेबसाईट वर पहा >>

प्रजनन जागरुकता पद्धतीमध्े आपल्ा मालसक पाळीचा मागोवा घेतला जातो. ज् ामध्े प्रजननक्षम दिवस 
आणण गभ्ववती होण्ाची सवा्वधधक शक्ता केवहा आहे हे समजयून घेतले जाते. मालसक पाळी आणण प्रजननक्षम 
दिवस ्ांचा अभ्ास करून नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळली जाते. ्ामध्े स्ीबीजांपासयून शुरिांणयूना दूर 
ठेवयून गभ्वधारणा टाळली जाते. सतनपान ककंवा लकॅकटेशनल अमेनोरर्ा पद्धत ओवहुलेशन थांबवयून गभ्वधारणा 
टाळण्ास मित करते. 

्ा लेखात नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धती आणण त्ांचा प्रभावीपणे वापर करून गभ्वधारणा कशी टाळता ्ेईल 
्ाबद्दल तपशीलवार माहहती दिली आहे. प्रत्ेक पद्धतीच्ा तपशीलात जाण्ास सुरुवात करण्ापयूवभी, आधी 
आपण मालसक पाळी महणजे का् आणण गभ्वधारणा कशी होते हे समजयून घेऊ्ात.
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माससक पाळी चक्र आणण 
गर्भधारणा कशी ्ोिे?

पकहला ते सातवा ददवस आठवा ते अकरावा ददवस

बारावा ते सतरावा ददवस

सरवटीस ते अठ्ावटीसावा ददवस

साधारणपणे सतीचे मालसक पाळी चरि २८ दिवसांचे असते. हा कालावधी कधीकधी एक-िोन दिवसांच्ा 
अंतराने कमी जासत होऊ शकतो. मालसक पाळी चरि तीन टपप्ांमध्े हवभागलेले असते.

पकहला टपपा

्ा टपप्ामध्े आपल्ा गभा्वश्ाचे असतर हे बीजांडाने प्रजननासाठी गभा्वश्ात प्रवेश करावा, ्ासाठी माग्व 
त्ार करते. सामान् तः हे असतर पुढील सात दिवस दटकते. जेवहा आपल्ा अंडाश्ातयून बीजांड सोडले जाते 
तो दिवस सामान् तः ओवहुलेशनचा दिवस असतो.

्ा टपप्ात आपले गभा्वश् शुरिाणयूंचा अंड्ात प्रवेश करण्ाची आणण प्रजनन होण्ाची प्रतीक्षा करते. जर 
गभ्वधारणा झाली नाही तर गभा्वश्ाचे असतर कमी होण्ास सुरुवात होते आणण त्ावर शेवटी नवीन असतर 
त्ार होण्ास सुरुवात होते. ्ातयून मालसक पाळीचे नवीन चरि सुरू होते.

मालसक पाळीच्ा ्ा टपप्ात रोज रकतस्ाव होतो. मालसक पाळीचा हा कालावधी साधारणपणे पाच ते सात 
दिवसांचा असतो. ्ा काळात गभा्वश्ाचे असतर िाट होऊन त्ावर नवीन असतर त्ार होण्ास सुरुवात होते. 

दुसरा टपपा

कतसरा टपपा

गभा्वश्ाचे असतर तुटते आणण मालसक 
पाळी ्ेते

अंड्ाची त्ारी करण्ासाठी गभा्वचे असतर 
त्ार होते

ओवहुलेशन होते (सहसा १४ व्ा दिवशी)
अठरा ते पंचवटीसावा ददवस
जर प्रजनन झाले नसेल तर करॉपस्व ल्ुदटअम 
नाहीसे होते

गभा्वश्ाचे असतर तुटल्ामुळे मालसक 
पाळी ्ेते

https://www.drvarshaliclinic.com/mr?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/pregnancy/ovulation-calculator-fertility-period-symptoms-and-best-days-to-get-pregnant#ovulation_calculator?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf


गर्भनिरोधक पद्धती  www.drvarshaliclinic.com/mr

जेवहा पुरुषाचे शुरिाणयू आणण सतीच्ा बीजाचे धमलन होते तेवहा गभ्वधारणा होत असते. जेवहा एखाद्या सतीचे 
अंडाश् बीज सोडते तेवहा ते केवळ १२ ते १४ तास जगते. तर पुरुषाचे शुरिाणयू सुमारे तीन दिवस जगतात. 
२८ दिवसांच्ा सामान्  मालसक पाळी चरिाचा हवचार करता एक सती सामान् तः १४ व्ा दिवसाच्ा आसपास 
प्रजननक्षम होते. जर एखाद्या पुरुषाचे शुरिाणयू गभा्वश्ात उपलब्ध असतील तर गभ्वधारणा होऊ शकते. काही 
प्रकरणांमध्े ओवहुलेशन १२, १३ ककंवा १४ दिवसांच्ा आसपास होऊ शकते. ओवहुलेशन महणजे जेवहा 
एखािी स्ी प्रजननसाठी बीज बाहेर सोडते. ओवहुलेशन हे महहलेच्ा मालसक पाळीवर अवलंबयून असते. काही 
णस््ांचे मालसक पाळी चरि हे जासत दिवसांचे असते तर काही णस््ांचे मालसक पाळी चरि हे २८ दिवसांपेक्षा 
कमी असते. त्ामुळेच मालसक पाळी चरि महणजे का्? आणण ओवहुलेशन कधी होते? हे जाणयून घेणे अधधक 
महत्वाचे आहे. नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळणे हे आपण आपल्ा ओवहुलेशन दिवसाचा अचयूक अंिाज हकती 
अचयूकपणे लावयू शकतो ्ावर अवलंबयून आहे.   

आताप्ांत आपण मालसक पाळी चरि महणजे का्? आणण गभ्वधारणा कशी होते? ्ाहवष्ी माहहती घेतली. 
आता वेगवेगळ्ा नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धती आणण ्ा पद्धतींचा वापर करून गभ्वधारणा कशी टाळता ्ेईल 
हे पाहु्ात.

ओव्हु्ेशन कॅल्कयु्ेटर

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमचे ओवहुलेशन 
दिवस जाणयून घ्ा.

तुमचा ओवहुलेशन कालावधी, लक्षणे आणण 
ओवहुलेशन दिवस जाणयून घेण्ासाठी हे ओवहुलेशन 
ककॅ लक्ुलेटर वापरा. तुमच्ा माहहतीच्ा आधारे, 
ककॅ लक्ुलेटर पुढील तीन मालसक पाळीसाठी प्रजनन 
दिवसांचा अंिाज लावेल प्रजनन ददवस जाणून घया >>
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प्रजनन जागरुकिा गर्भतनरोधक 
पद्धि

प्रकार | नैसरगंक गभषाकनरोिक पद्धत

प्रभावटी | ७६ ते ८८ %

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| रोज

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

प्रजनन जागरुकता पद्धत ही नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ाच्ा पद्धतींपैकी एक आहे. कुटंुब हन्ोजनासाठी 
पसंती दिल्ा जाणाऱ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी ही एक पद्धत मानली जाते. ्ामध्े आपल्ा मालसक पाळीचा 
मागोवा घेतला जातो. जेणेकरून गभ्वधारणा होण्ाची शक्ता जासत असते तेवहा आपल्ाला त्ाची कलपना 
धमळते. ओवहुलेशनच्ा जवळचे दिवस ककंवा अंडाश् स्ीबीज सोडतात त्ा कालावधीत आपण गभ्ववती 
होण्ाची शक्ता जासत असते. हे दिवस इतर कोणत्ाही गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर न करता लैंहगक संबंध 
ठेवण्ास असुरणक्षत मानले जातात. आपले मालसक पाळी चरिाचे २८ दिवस लक्षात घेता ७ ते २१ दिवसांच्ा 
िरम्ानचे दिवस गभ्वधारणेसाठी अनुकुल असतात. ्ा दिवसांमध्े स्ीबीज बाहेर पडतात आणण शुरिाणयू त्ांना 
सहजपणे फललत करू शकतात. एकिा तुमहाला तुमचे ओवहुलेशन आणण प्रजननक्षम काळाचे दिवस अचयूकपणे 
माहहत झाल्ानंतर आपण ्ा दिवसात लैंहगक संबंध न ठेवता गभ्वधारणा टाळयू शकता. 

प्रजनन जागरुकता पद्धतींद्ारे नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा कशी टाळावी हे आपण आपल्ा ओवहुलेशन आणण 
प्रजननक्षम दिवसांचा अंिाज हकती अचयूकपणे लावयू शकतो ्ावर अवलंबयून असते. ्ाचा अचयूक अंिाज बांधणे 
कठीण आहे. आपल्ा प्रजनन लक्षणांचा मागोवा घेण्ासाठी लशसत आणण काही पद्धतींचे अवलंब करणे 
आवश्क आहे. प्रजनन धचन्हांचा माग काढण्ाच्ा तीन मुख् पद्धती आहेत. ्ातील पहहली पद्धत तापमान 
मोजणी पद्धती आहे. ज् ामध्े रोज सकाळी शरीराचे तापमान मोजले जाते. त्ानंतर ्ेते गभा्वश् ग्ीवाच्ा 
श्ेषमाची पद्धत णजथे िररोज आपल्ा गभा्वश्ाच्ा खालील भागातयून होणार ्ोनीसताव तपासला जातो. हतसरी 
पद्धत महणजे दिनिरशंका पद्धत ्ामध्े आपल्ा मालसक पाळी चरिाचा तकता त्ार केला जातो. प्रजनन धचन्हे 
प्रभावीपणे शोधण्ासाठी आणण ्ा नैसरगंक पद्धतीचा अचयूकता वाढहवण्ासाठी ्ा पद्धतींचे एकतीकरण करणे 
ही उत्म कलपना आहे.

वेबसाईट वर पहा >>
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फायदे

्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा मोठा फा्िा महणजे आरोग्ाला कोणताही धोका नसतो. कोणतेही  संप्रेरक ककंवा 
रसा्ने आपल्ा शरीरात प्रवेश करत नाहीत. तसेच लैंहगक जीवन आणण आनंिावर त्ाचा कोणताही पररणाम 
होत नाही. ्ात कोणताही खच्व करावा लागत नाही आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी कोणती वैद्यकी् मित 
ककंवा पयूव्वत्ारी आवश्क नाही.

िोटे

प्रजनन जागरुकता पद्धतींद्ारे गभ्वधारणा कशी टाळा्ची हे आपण आपल्ा ओवहुलेशन आणण प्रजनन 
दिवसांचा अंिाज हकती अचयूकपणे लावयू शकता ्ावर अवलंबयून असते. प्रजनन धचन्हे शोधण्ासाठी कौशल् 
आणण लशसतीची आवश्कता असते. आपण खरोखर दिनिरशंकेवर बारकाईने लक्ष ठेवा्ला हवे आणण 
आपल्ा मालसक पाळीचा मागोवा ठेवला पाहहजे. ज् ांना हन्धमत पाळी ्ेते त्ांच्ासाठी हा प्ा्व् उत्म आहे. 
नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींप्रमाणेच, ही पद्धत लैंहगकररत्ा संरिधमत 
होणाऱ्ा आजारांपासयून संरक्षण होण्ास मित करत नाही. फकत हीच पद्धत गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
वापरल्ास ते फारसे प्रभावी ठरत नाही. असे दिसयून आले आहे की, अनेक जोडपी गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
केवळ प्रजनन जागरुकता पद्धतीवर अवलंबयून असतात आणण बहुतेकवेळा अहन्ोणजत गभ्वधारणेचा त्ांना 
सामना करावा लागतो. जर आपण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ककंवा कुटंुब हन्ोजनासाठी केवळ ्ा गभ्वहनरोधक 
पद्धतीचा वापर करीत असाल तर आपले मालसक पाळी आणण प्रजननक्षम दिवस समजयून घेण्ासाठी डरॉकटरांचा 
सलला घ्ा. 

ओव्हु्ेशन कॅल्कयु्ेटर

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमचे ओवहुलेशन 
दिवस जाणयून घ्ा.

तुमचा ओवहुलेशन कालावधी, लक्षणे आणण 
ओवहुलेशन दिवस जाणयून घेण्ासाठी हे ओवहुलेशन 
ककॅ लक्ुलेटर वापरा. तुमच्ा माहहतीच्ा आधारे, 
ककॅ लक्ुलेटर पुढील तीन मालसक पाळीसाठी प्रजनन 
दिवसांचा अंिाज लावेल प्रजनन ददवस जाणून घया >>
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अवरुद्ध गर्भतनरोधक पद्धि

प्रकार | नैसरगंक गभषाकनरोिक पद्धत

प्रभावटी | ७८%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| नेहमटी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ाची ही अजयून एक पद्धत आहे. ्ा पद्धतीमध्े वी््व ककंवा शुरिाणयूंना 
्ोनीपासयून दूर ठेवले जाते. ्ा पद्धतीत पुरुष जोडीिार शुरिाणयूंना ्ोनीमध्े जाण्ापासयून रोखण्ासाठी सखलन 
होण्ाआधीच सवतःला मागे घेतो. ्ोनीपासयून दूर सखलन केल्ाने वी््व ्ोनीमध्े प्रवेश करत नाही व गभ्वधारणा 
टाळली जाते. वी्ा्वच्ा फकत एका थेंबामुळेिेखील गभ्वधारणा होऊ शकते, महणयून कोणतेही वी््व बाहेर 
्ेण्ापयूवभी सवतःला मागे घेणे हे खयूप आवश्क असते.

अवरुद्ध पद्धतीचे का््व उत्म होण्ासाठी गभ्वहनरोधक गोळ्ा ककंवा कंडोमसारख्ा इतर गभ्वहनरोधक 
पद्धतींचा वापर करणे आवश्क आहे. इतर गभ्वहनरोधक पद्धती वापरल्ामुळे, वी्ा्वचा थेंब बाहेर पडले 
तरीही गभ्वधारणेपासयून सुरक्षा धमळते. अवरुद्ध पद्धतीबरोबर कंडोमचा वापर हा खयूप प्रभावी ठरतो. कंडोम हे 
वी्ा्वचा थेंब बाहेर पडले तर  गभ्वधारणेपासयून सुरक्षा िेतो आणण लैंहगक आजारांपासयूनही सुरक्षा िेतो. तसेच 
अवरुद्ध पद्धतीचा सराव करण्ासाठी कंडोम ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापरिेखील फा्िेशीर ठरतो. अवरुद्ध 
गभ्वहनरोधक पद्धतीचा प्रभावीपणे वापर करून गभ्वधारणा कशी टाळा्ची हे आपण वेळेचे गणणत हकती 
अचयूकपणे करतो ्ावर अवलंबयून असते. ्ासाठी तुमचा सराव असणे आणण सवतःवर हन्ंतण असणे आवश्क 
आहे. आपण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ककंवा कुटंुब हन्ोजनासाठी केवळ नैसरगंक पद्धतीवर अवलंबयून 
असल्ास ऐनवेळी वापरता ्ेईल अशा पद्धतींपैकी एखाद्या पद्धतीचा प्ा्व् हाताशी ठेवणे कधीही ्ोग् ठरते.

वेबसाईट वर पहा >>
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फायदे

्ा नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धतीत आरोग्ाला कोणताही धोका नसतो. तसेच कोणतेही संप्रेरक ककंवा रसा्ने 
शरीरात प्रवेश करत नाहीत. संभोगाच्ा आधी ककंवा नंतर कोणतीही त्ारी करावी लागत नाही. जर तुमचे 
सवतःवर चांगले हन्ंतण असेल तर तुमही गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ्ा पद्धतीचा प्रभावीपणे वापर करू शकता.

िोटे

ही गभ्वहनरोधक पद्धत गभ्वधारणा टाळण्ासाठी सवा्वत अहवश्वसनी् पद्धतींपैकी एक मानली जाते. ्ामध्े 
अ्शसवी होण्ाचे प्रमाण सवा्वधधक असते. ्ासाठी बऱ्ाच गोष्ींवर हन्ंतण ठेवावे लागते. तसेच ्ाचा लैंहगक 
समाधान धमळण्ावरही पररणाम होतो. अवरुद्ध पद्धतीचा वापर करून नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळणे हे 
थेट तुमच्ा भावहनक आणण शारीररक हन्ंतणावर अवलंबयून असते. लैंहगक संबंध ही अहतश् सहरि् प्रहरि्ा 
आहे आणण त्ात ही पद्धत अ्शसवी होण्ाची शक्ता खयूप जासत असते. महणयून गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
आणण उत्म कुटंुब हन्ोजनासाठी अवरुद्ध पद्धतीसह इतर काही गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे अत्ंत 
गरजेचे आणण ्ोग् ठरते. तसेच हे लक्षात घ्ा की, ही गभ्वहनरोधक पद्धत लैंहगक आजारांपासयूिेखील संरक्षण 
करत नाही. त्ामुळे अवरुद्ध पद्धतीत कंडोमचा वापर करणे ्ोग् प्ा्व् ठरतो. कंडोम वापरल्ाने लैंहगक 
आजारांपासयूनिेखील संरक्षण धमळते आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अहतररकत कवच महणयूनिेखील काम 
करतो.
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स्िनपान गर्भतनरोधक पद्धि

प्रकार | नैसरगंक गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९८%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| दर ददवशटी ४ ते ५ तास

लैंकगक आजारापासून संरक्षण | नाहटी

सतनपान िेणे हे आपल्ा बाळाच्ा मानलसक आणण शारीररक वाढीसाठी फा्िे िेते हे आपल्ाला माहहती 
आहे. त्ाचबरोबर सतनपान हे नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ाची एक प्रभावी पद्धतिेखील आहे. बाळाला 
दिवसातयून साधारणपणे िर चार तासांनी आणण राती िर सहा तासांनी सतनपान करणे आवश्क असते. जेवहा 
तुमही बाळाला हन्धमत अंतराने सतनपान करता तेवहा तुमचे शरीर सतीबीज हनरमंती करणे थांबवते.  सतीबीज 
हनरमंती झाली नाही तर गभ्वधारणा होत नाही आणण मालसक पाळीिेखील ्ेत नाही. महणयूनच सतनपान 
करण्ाला लकॅकटेशनल अमेनोरर्ा पद्धत असेही महणतात. लकॅकटेशनल महणजे सतनपान आणण अमेनोरर्ा महणजे 
मालसक पाळी न ्ेणे.

जर तुमही बाळाला सतनपानालशवा् इतर काही खा्ला दिले तर ही नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धती का््व करीत 
नाही. तसेच ब्रेसट पंप वापरल्ावर िेखील ही पद्धत का््व करत नाही. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ्ा पद्धतीचा 
वापर करा्चा असेल तर आपल्ा बाळाला सतनपान िेणे आवश्क असते. ्ाचबरोबर हेिेखील लक्षात ठेवा 
की, ही गभ्वहनरोधक पद्धत आपल्ा बाळाच्ा जन्मापासयून केवळ पहहले सहा महहने ते मालसक पाळी पुन्हा सुरू 
होईप्ांत कुटंुब हन्ोजनासाठी वापरली जाऊ शकते. हा कालावधी उलटल्ानंतर ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा 
प्रभाव कमी होऊ लागतो. त्ामुळे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आणण चांगल्ा कुटंुब हन्ोजनासाठी इतर काही 
प्रभावी पद्धतींचा हवचार करणे आवश्क आहे.

वेबसाईट वर पहा >>
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फायदे

नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी सतनपान ही एक प्रभावी पद्धत आहे. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी हा एक 
सोपा, सुरणक्षत आणण मुकत माग्व आहे. एकिा आपण सतनपान सुरू केले की ते तवररत गभ्वधारणा रोखण्ासाठी 
सुरुवात करते. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े कोणत्ाही डरॉकटरांच्ा धचठ्ीची ककंवा वैद्यकी् प्रहरि्ेची 
आवश्कता नसते. ्ा पद्धतीमुळे लैंहगक जीवनात अडथळा ्ेत नाही तसेच लैंहगक जीवनातील आनंिावरही 
हवपररत पररणाम होत नाही. 

िोटे

सतनपानाचा वापर करून नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा कशी टाळावी ्ातिेखील काही म्ा्विा आणण तोटे आहेत. 
पहहला तोटा असा आहे की, आपल्ाला हन्धमत काही अंतराने आपल्ा बाळाला सतनपान करणे आवश्क 
आहे. कधीकधी तुमच्ात सतनपान करण्ासाठी आवश्क असलेली ऊजा्व पुरेशी नसते आणण पुरेसा वेळिेखील 
नसतो. बाळामध्ेिेखील दूध चोखण्ाइतके ताण असणे आवश्क असते. ह्या कारणांमुळे हन्धमत अंतराने 
सतनपान िेणे अवघड होते. मुख् म्ा्विा ही आहे की, बाळाच्ा जन्मानंतर फकत सहा महहन् ांप्ांतच ही पद्धत 
उत्म का््व करते. त्ामुळे उत्म कुटंुब हन्ोजनासाठी तुमही इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा हवचार करून त्ांचा 
वापर करा्ला हवा. तसेच ्ा पद्धतीत लैंहगक आजारांपासयूनही संरक्षण धमळत नाही. ्ा पद्धतीसोबत कंडोमचा 
वापर करणे सुरणक्षत ठरू शकते. कारण ्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण होण्ासोबतच गभ्वधारणािेखील 
टाळता ्ेते.
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संयम म्णजेच ब्रह्मचय्भ 
गर्भतनरोधक पद्धि

प्रकार | नैसरगंक गभषाकनरोिक पद्धत

प्रभावटी | १०० %

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेक वेळी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | होय / नाहटी

ब्रह्मच््व महणजे लैंहगक संबंध पयूण्वपणे टाळणे हो्. ब्रह्मच््व ही सवा्वत प्रभावी गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक 
पद्धत आहे. ्ामध्े तुमहाला सवतःवर सं्म ठेवणे गरजेचे असते. ही नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धती १०० 
टकके प्रभावी ठरणारी आहे. सं्माचा अथ्व व्कतीपरतवे वेगळा असयू शकतो. काही लोकांसाठी सं्म महणजे 
कोणत्ाही प्रकारचे लैंहगक संबंध न ठेवणे असा होतो. तर काही लोकांसाठी सं्म महणजे केवळ ्ोनीतयून 
लैंहगक संबंध न ठेवता इतर लैंहगक हरि्ांनी संबंध ठेवणे असा आहे. जेवहा सं्माने गभ्वधारणा रोखण्ाची वेळ 
्ेते, तेवहा केवळ ्ोनीमागा्वतील लैंहगक संबंध टाळणे आवश्क असते. 

ह्या नैसरगंकररत्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े वी््व ्ौनीपासयून दूर ठेवणे खयूप आवश्क असते. वी्ा्वतील 
शुरिाणयूंच्ा पेशी सतीच्ा अंड्ांपासयून दूर ठेवल्ास, गभ्वधारण होत नाही. जर तुमही प्रत्ेकवेळी सं्मीपणे 
वागलात आणण ्ोनीतयून लैंहगक संबंध टाळलात, तर गभ्वधारणा होत नाही. ज् ा दिवशी प्रजननक्षम ककंवा 
गभ्ववती होण्ाची शक्ता अधधक असते अशावेळी लोक गभ्वधारणेपासयून बचाव करण्ासाठी ह्या पद्धतीचा 
वापर करतात. जर तुमही गभ्वधारणा टाळण्ासाठी लैंहगक संबंध टाळत असाल तर कधीकधी तुमच्ा 
जोडीिाराचा गैरसमज होऊ शकतो.  त्ामुळे बरेचिा तुमहाला लैंहगक संबंध ठेवण्ाची इच्ा का नाही्े ्ाबद्दल 
जोडीिाराशी बोलणे ही नेहमी उत्म गोष् ठरते. लक्षात ठेवा की, तुमही अनेक प्रकारच्ा गभ्वहनरोधक पद्धती 
वापरू शकता. महणयून, जर तुमचा जोडीिार ्ा पद्धतीने गभ्वधारणा टाळण्ास त्ार नसेल तर तुमही ककंवा 
तुमचा जोडीिार इतर प्रभावी गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करून गभ्वधारणा टाळयू शकता. िीघ्वकाळात, ही एक 
चांगली कुटंुब हन्ोजन पद्धत नाही. तुमच्ा जोडीिारासोबत लैंहगक संबंध हा चांगल्ा नात्ाचा एक महत्वाचा 
पैलयू आहे. कौटंुहबक हन्ोजन आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी लैंहगक संबंध टाळण्ावर अवलंबयून राहणे ही 
तशी चांगली कलपना नाही. तर ्ाचा सारासार हवचार करून व आपल्ा जोडीिाराची संमती घेऊनच, ्ा 
गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करावा.
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फायदे

नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही १०० टकके प्रभावी पद्धत आहे. ्ा पद्धतीत कोणताही खच्व नसतो 
आणण आरोग्ावरिेखील कोणताच पररणाम होत नाही. ्ासाठी ना डरॉकटरांच्ा सलल्ाची गरज भासते ना 
कोणत्ाही वैद्यकी् प्रहरि्ेची.

िोटे
ब्रह्मच््व महणजेच सं्माने नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा कशी टाळा्ची हे आपल्ा सव-हन्ंतणावर अवलंबयून 
असते. लैंहगक संबंधांबाबत आपण सवतःवर हन्ंतण ठेवयू शकत नाही ्ाची खाती असल्ास, इतर गभ्वहनरोधक 
पद्धतींचा वापर करा. कारण, लैंहगक संबंधांबाबत तुमचे सव-हन्ंतण राहहले नाही तर अशावेळी तुमहाला 
गभ्वधारणा टाळणारे कोणतेच संरक्षण धमळत नाही. त्ामुळे अशावेळी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे 
आवश्क ठरते. ्ाचबरोबर फकत ्ोनीमागा्वने ठेवलेल्ा लैंहगक संबंधांमध्े लैंहगक आजारांचा धोका असतो 
असे नाही. तोंडावाटे लैंहगक संबंध ठेवल्ास ककंवा तवचेच्ा संपका्वत आल्ासही लैंहगक आजारांचे शरीरात 
संरिमण होऊ शकते. त्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून ही पद्धत संरक्षण िेत नाही. 
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गभ्वधारणा टाळण्ासाठी नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करण्ाचे बरेच फा्िे आहेत. कोणतेही औषध 
नाही की डरॉकटरांचा सलला ककंवा वैद्यकी् प्रहरि्ा ्ात करावी लागत नाही. त्ामुळे गभ्वधारणा टाळण्ाचे हे 
नैसरगंक माग्व सोपे ठरतात. नैसरगंकररत्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमही तुमचे शरीर समजयून घेणे, लैंहगक 
इच्ांवर हन्ंतण धमळवणे, तसेच लैंहगक संबंध ठेवताना हकती सं्मीपणे वागता ्ावर अवलंबयून असते. 
त्ामुळे िीघ्वकाळाप्ांत केवळ नैसरगंक गभ्वहनरोधक पद्धतींवर अवलंबयून राहणे ही चांगली कलपना ककंवा प्ा्व् 
ठरत नाही. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमही इतर गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करू शकता. ्ा पद्धती तुमहाला 
लैंहगक जीवनाचा आनंि िेण्ाबरोबरच गभ्वधारणा टाळण्ाची खातीिेखील िेतात. त्ामुळे कोणतीही नैसरगंक 
गभ्वहनरोधक पद्धती अवलंबताना हतचे फा्िे आणण तोटे ्ांचा अभ्ास करा. 

तनषकष्भ आणण सारांश
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प्रतिबंधधि गर्भतनरोधक पद्धिी

ज्द, सोयीस्कर आणण वापरणयास सोपी 
गर्भतनरोधक पद्धिी

या रागामधये

पुरुष कंडोम गभ्वहनरोधक पद्धती स्ी कंडोम गभ्वहनरोधक पद्धती

डा्ाफ्ाम (हवभाजन करणारा पडिा) गभ्वहनरोधक 
पद्धत

गभा्वश् ग्ीवाची टोपी (सवहा्व्कल ककॅ प) 
गभ्वहनरोधक पद्धती

वी््व ककंवा शुरिाणयूनाशक (स्पमभीसाइड) गभ्वहनरोधक 
पद्धती

गभ्वहनरोधक स्पंज

प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांचे धमलन होऊ न्े ्ासाठी शारीररक अडथळा 
हनमा्वण केला जातो. ्ा पद्धतींमुळे हनमा्वण झालेला अडथळा शुरिाणुंना स्ीबीजांप्ांत पोहोचयू िेत नाही आणण 
महणयूनच गभ्वधारणा टाळता ्ेते. प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धतींमध्े शुरिाणयू ककंवा वी््वनाशक (स्पमभीसाइड), 
हवभाजन करणारा पडिा (डा्ाफ्ाम), स्सत्ांसाठी कंडोम, पुरुषांसाठी कंडोम, गभ्वहनरोधक स्पंज, गभा्वश् 
ग्ीवाचे झाकण ककंवा टोपी ्ा गोष्ींचा समावेश होतो. 

शुरिाणयू ककंवा वी््वनाशक, कंडोम, स्पंज ्ासारख्ा काही प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धती बहुतांश मेधडकल 
दुकानांमध्े उपलब्ध असतात. ्ा वसतयू खरेिी करण्ासाठी कोणत्ाही डरॉकटरच्ा धचठ्ीची आवश्कता नसते. 
परंतु, डा्ाफ्ाम आणण गभा्वश् ग्ीवेचे झाकण ककंवा टोपी ्ांसारख्ा गोष्ींसाठी डरॉकटरांचा सलला व धचठ्ी 
गरजेची असते. गभ्वधारणा टाळा्ची असल्ास लैंहगक संबंध ठेवताना प्रत्ेकवेळी ्ा पद्धतींचा वापर करणे 
गरजेचे आहे. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी इतर पद्धतींइतकी प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धती प्रभावी ठरत नाही. जर 
कधी तुमही प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक साधन जवळ बाळगणे हवसरलात, ते ्ोग्ररत्ा वापरता आले नाही ककंवा 
वापरता ्ेत नसेल तर अशावेळी इतर गभ्वहनरोधक पद्धती प्ा्व् महणयून ककंवा खबरिारी महणयून जवळ बाळगणे 
आवश्क असते. स्ी आणण पुरुष कंडोम ्ा िोन्ही गभ्वहनरोधक पद्धतींचा कुटंुब हन्ोजन आणण गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी सवा्वधधक प्रमाणात वापर केला जातो. लैंहगक आजारापांसयून  संरक्षण करण्ासाठीिेखील ही 
पद्धत मित करते.
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पुरुष कंडोम गर्भतनरोधक पद्धिी

प्रकार | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धतटी 

प्रभावटी | ८५%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेकवेळी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | होय

पुरुषांसाठीचे कंडोम हे रबर ककंवा लेटेकस ्ापांसयून त्ार केलेले असतात. पुरुषांना जननेंदरि्ावर पररधान 
करण्ा्ोग् असलेले हे कंडोम शुरिाणयूंना ्ोनीमध्े प्रवेश करण्ापासयून रोखण्ासाठी वापरले जातात. 
पुरुष कंडोम ही कुटंुब हन्ोजनासाठी वापरली जाणारी सवा्वत जुनी आणण सवा्वधधक प्राधान्  दिली जाणारी 
गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. पुरुष कंडोम वी््व आणण ्ोनीमागा्वतील रिवपिाथाांचा एकमेकांशी संपक्व  रोखते. तसेच 
तवचेचा तवचेशी म्ा्वदित संपक्व  ठेवयून लैंहगक आजारांचा होणारा संसग्व रोखण्ाचे काम करते. कंडोम ही एकमेव 
गभ्वहनरोधक पद्धत आहे जी लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण करण्ासाठी मितशीर ठरते. इतर गभ्वहनरोधक 
पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाहीत. त्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी 
कंडोम नेहमी वापरा्ला हवे. पुरुषांसाठी असलेले कंडोम मेधडकल दुकानात सहज उपलब्ध होतात. कंडोम 
हवकत घेण्ासाठी कुठल्ाही डरॉकटरच्ा धचठ्ीची आवश्कता नसते. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी कंडोमचा 
सवा्वधधक प्रमाणात वापर होत असला तरीही ते पयूण्वपणे प्रभावी ठरत नाही. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही पद्धती 
जवळपास १५ टकके अप्शी ठरते. ्ामागची मुख् कारणे महणजे कंडोम फाटणे, हनसटणे, ्ोग्ररत्ा 
पररधान न करणे, वापरण्ाचे तंत चुकीचे असणे ककंवा कालबाह्य झालेले कंडोम वापरणे ही असतात. 
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फायदे

पुरुषांसाठी असलेले कंडोम वापरणे आणण हाताळणे अगिी सोपे असते. इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींच्ा तुलनेत 
पुरुष कंडोम कमी खरचंक असतात. गभ्वधारणा टाळण्ासोबतच लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेणारी कंडोम 
ही एकमेव गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींना उत्मपणे काम करण्ासाठी कंडोम मितशीर 
ठरते. जर इतर गभ्वहनरोधक पद्धती वापरताना काही चयूक झाली ककंवा ती पद्धत अ्शसवी ठरली तर आधार 
महणयून कंडोमचा वापर करणे ्ोग् ठरते. कंडोम वापरण्ासाठी कोणत्ाही डरॉकटरच्ा सलल्ाची ककंवा धचठ्ीची 
गरज भासत नाही. ज् ा क्षणी तुमही कंडोम वापरणे थांबवता त्ाक्षणी गभ्वधारणेची शक्ता सामान्  होते. 
कंडोमच्ा वापराने शरीरात संप्रेरकांत बिल होत नाहीत. 

िोटे

लैंहगक संबंधािरम्ान तुमही कंडोमचा वापर हकती ्ोग्प्रकारे आणण अचयूकपणे करता ्ावर गभ्वधारणा टाळणे 
अवलंबयून असते. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी लैंहगक संबंधावेळी कंडोम वापरणे अत्ंत गरजेचे असते. एकिा 
वापरलेले कंडोम पुन्हा वापरता ्ेत नाही. जेवहा जेवहा तुमही लैंहगक संबंध ठेवाल तेवहा प्रत्ेकवेळी तुमहाला 
नवीन कंडोमचा वापर करावा लागतो. लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोम महत्वाचे असते. 
त्ामुळे तवचेचा तवचेशी संपक्व  होऊ न्े ्ासाठी संपयूण्व लैंहगक हरि्ेिरम्ान कंडोमचा वापर करणे अत्ावश्क 
असते. त्ालशवा् तुमहाला लैंहगक आजारांपासयून पयूण्वपणे संरक्षण धमळणार नाही. लैंहगक संबंधावेळी तुमहाला 
कंडोम वापरणे नेहमी लक्षात ठेवावे लागते. तसेच ते लवकर सापडेल ककंवा हाताशी ्ेईल अशा जागी ठेवण्ाची 
सव् करावी लागते. कंडोम ्ोग्ररत्ा वापरण्ासाठी ककंवा पररधान करण्ासाठी थोडे अधधक प्रमाणात कष् 
घ्ावे लागतात. काही लोकांना कंडोमच्ा वापराने लैंहगक संबंधाचे पयूण्वपणे समाधान आणण आनंि धमळत नाही. 
काही लोकांना कंडोम वापरणे आवडत नसल्ाने ते ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करणे टाळतात.  
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स्ी कंडोम गर्भतनरोधक पद्धिी

प्रकार | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ७९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| नेहमटी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | होय

सती कंडोम हे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी, लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी आणण ्ोग् कुटंुब 
हन्ोजन करता ्ावे महणयून णस््ांसाठी हवकलसत केलेले नवीन पद्धतीचे गभ्वहनरोधक साधन आहे. परॉली्ुरेथेन 
नावाच्ा मऊ पलाखसटकने हे कंडोम त्ार केलेले असते. स्ी कंडोमचा आकार िंडगोलाकार असतो. ज् ाचे एक 
टोक उघडे असते तर दुसऱ्ा बाजयूच्ा टोकाला गोलाकार ररंगने पकडलेले असते. त्ाचे बंि टोक गभा्वश् ग्ीवा 
महणजेच गभा्वश्ाच्ा खालच्ा भागाला झाकते आणण उघडा भाग ्ोनीमागाच्ा प्रवेशाजवळ असतो. स्ी 
कंडोमला काहीवेळा अंतग्वत कंडोम असेही संबोधले जाते. लैंहगक संबंधांच्ा आठ तास आधीिेखील हे कंडोम 
्ोनीमध्े टाकता ्ेऊ शकते.

एक गभ्वहनरोधक पद्धती महणयून काम करताना स्ी कंडोम शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांच्ामध्े अडथळा हनमा्वण 
करून गभ्वधारणा टाळण्ासाठी मित करते. स्ी कंडोममुळे ्ोनीच्ा आतील भाग आणण बाह्य जननेंदरि्ाचा 
(वलवा) काही भाग झाकला जातो. ्ामुळे लैंहगक आजाराचे संरिमण रोखण्ास मित होते.  हे कंडोम वी््व 
ककंवा तवचेच्ा संपका्वत ्ेण्ाची शक्ता कमी करते. ज् ामुळे लैंहगक आजाराचा संसग्व होण्ाचा धोका 
टळतो. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आणण लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी सती कंडोमचा अचयूक 
पद्धतीने वापर करणे आवश्क आहे. प्रत्ेकवेळी ्ा कंडोमचा अचयूक वापर केला तर ते ९५ टकके प्रभावी 
ठरते. प्रत्ेकाला ्ाचा अचयूकपणे वापर करता ्ेईल हे सांगता ्ेत नाही. त्ामुळेच वासतहवक हवचार केल्ास 
गभ्वधारणा रोखण्ासाठी ही प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धत ७९ टकके प्रभावी ठरते. स्ी कंडोम आणण पुरुष 
कंडोम ्ांचा एकहतत वापर करू न्े. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमही इतर गभ्वहनरोधक पद्धती वापरत असलात 
तरीही लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोम वापरण्ाचा सलला दिला जातो. 
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फायदे

पुरुष कंडोमप्रमाणेच स्ी कंडोमिेखील गभ्वधारणा टाळण्ाबरोबर लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेते. स्ी कंडोम 
ना्दट्ल नावाच्ा पिाथा्वपासयून त्ार केले जातात आणण ते पयूण्वपणे हा्पोअलजतेहनक महणजे ज् ांची अलजभी 
कमी प्रमाणात होते असे असतात. त्ामुळे ज् ांना लेटेकसची अलजभी आहे आणण गभ्वहनरोधक महणयून पुरुष 
कंडोम वापरू शकत नाहीत त्ांच्ासाठी ही पद्धती एक चांगला प्ा्व् ठरते. लैंहगक संबंधाआधी हे कंडोम 
पररधान करता ्ेते व लैंहगक संबंधांिरम्ान ्ाचा कोणताही व्त्् ्ेत नाही. तसेच महहला कंडोम वापरताना 
लैंहगक सुखात वाढ झाल्ाचा अनुभविेखील काहींना आल्ाचे उिाहरण आहे. कंडोम ही स्ी हन्ंहतत 
असलेल्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक पद्धत आहे. जी तुमहाला लैंहगक जीवनाची काळजी घेण्ासाठी अधधक 
उप्ोगी आणण मित करणारी ठरते.  

िोटे

स्ी कंडोमचा वापर करून गभ्वधारणा टाळणे हे आपण त्ाचा हकती अचयूकपणे वापर करता ्ावर अवलंबयून 
असते. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी लैंहगक संबंध ठेवताना प्रत्ेकवेळी ्ा स्ी कंडोम गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर 
करणे आवश्क असते. तसेच एकिा वापरलेले कंडोम पुन्हा वापरता ्ेत नाही. प्रत्ेकवेळी नवीन कंडोम 
वापरणे अत्ावश्क असते. स्ी कंडोम पररधान करताना काही प्रमाणात अडचण ्ेऊ शकते. स्ी कंडोम 
वापरल्ानंतर काहींना ्ोनी, बाह्य जननेंदरि् (वलवा) ककंवा ललंग ्ांवर खाज ्ेते ककंवा व तो तास नकोनकोसा 
होतो.
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डायाफ्ाम (तवराजन करणारा 
पडदा) गर्भतनरोधक पद्धि

प्रकार | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धत

प्रभावटी | ८८%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेक वेळी

लैंकगक आजारापासून संरक्षण  | नाहटी

डा्ाफ्ाम हे एक अंडाकृती गभ्वहनरोधक साधन आहे जे तुमच्ा ्ोनीमध्े अचयूकपणे बसते. डा्ाफ्ाम पातळ, 
मऊ लसलीकरॉन आणण कपच्ा आकाराचे साधन असयून ते सहजपणे वाकते. डा्ाफ्ामचे काही प्रकारही 
पाहा्ला धमळतात. ्ामध्े आरचंग स्प्ंग (कमानीसारखा आकार), करॉइल स्प्ंग (गुंडाळीसारखा आकार), 
फलकॅट स्प्ंग (सपाट आकार), वाइड सील स्प्ंग (रंुि आकार) असे हवहवध प्रकार पाहा्ला धमळतात. ्ामध्े 
आरचंग स्प्ंग डा्ाफ्ाम हा सगळ्ात जासत वापरला जाणारा प्रकार आहे. आरचंग स्प्ंग डा्ाफ्ाममध्े एक 
मजबयूत कडा असते. त्ामुळे ती पररधान करणे सोपे होते. तसेच ्ोनीमागा्वतील नाजयूक सना्यूंचा तास असलेल्ा 
ससतं्ासाठी हा प्रकार ्ोग् असतो. 

डा्ाफ्ाम हा हवभाजन करणारा पातळ पडिा असयून तो वेगवेगळ्ा आकारात ्ेतो. आपल्ा सो्ीसाठी 
त्ाचा ्ोग् आकार हनवडणे महत्वाचे आहे. तसेच गभा्वधारणा टाळण्ासाठीिेखील हे आकार प्रभावी ठरतात. 
आपल्ासाठी कोणता आकार ्ोग् ठरेल ्ाहवष्ी डरॉकटरांकडयून माग्विश्वन घेणे ्ोग् ठरते. तसेच मेधडकल 
दुकानांमधयून डा्ाफ्ाम हवकत घेण्ासाठी डरॉकटरांची धचठ्ीिेखील आवश्क असते. लैंहगक संबंध ठेवताना 
प्रत्ेकवेळी डा्ाफ्ाम गभ्वहनरोधक पद्धती वापरल्ास ती प्रभावी ठरते. परंतु, बरेचिा लोक ही पद्धत वापरताना 
चयूक करतात ककंवा ती ्ोग्ररत्ा वापरत नाहीत. त्ामुळे वासतहवक हवचार केल्ास डा्ाफ्ाम गभ्वहनरोधक 
पद्धत कुटंुब हन्ोजनसाठी ८८ टकके प्रभावी ठरते. त्ामुळे बरेचिा शुरिाणयूनाशक महणजेच स्पमभीसाइडसह 
डा्ाफ्ाम ही पद्धत वापरण्ाचा सलला दिला जातो. ्ा एकहतत पद्धतीमध्े डा्ाफ्ाम शुरिाणयू आणण स्ीबीज 
्ांच्ामध्े अडथळा हनमा्वण करण्ाचे काम करते. तर शुरिाणयूनाशक शुरिाणयूंना पुढे जाण्ापासयून रोखते. 
त्ामुळे शुरिाणयू सतीबीजांप्ांत पोहोचत नाहीत. लैंहगक संबंधांच्ा एक तास आधी डा्ाफ्ाम ्ोनीमध्े टाकावा 
लागतो व लैंहगक संबंधानंतर सहा तासांप्ांत तो ्ोनीतच ठेवावा लागतो. चोवीस तासांहून अधधक काळ 
डा्ाफ्ाम ्ोनीमध्े ठेवयू न्े. डा्ाफ्ाम न बिलता वारंवार लैंहगक संबंध ठेवल्ास ते प्रभावी करण्ासाठी 
शुरिाणयूनाशक वापरण्ाची अधधक गरजेचे भासते. डा्ाफ्ाम जर पुन्हा वापरा्चे असेल तर त्ाची ्ोग् ती 
काळजीिेखील घ्ावी लागते. डा्ाफ्ाम पयूण्वपणे सवच् करून ठेवावा तसेच तो वापरण्ापयूवभी त्ावर तडे, लिरेि, 
सुरकुत्ा आणण हलके डाग आहेत का हे तपासयून घ्ा. असे असल्ास ते वापरण्ाचे टाळा.

डा्ाफ्ाम गभ्वहनरोधक पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. काहींना टरॉककझक शरॉक लसंड्ोम 
(सटकॅहफलोकोकस ऑरर्स बकॅकटेरर्ाचे शरीरात प्रमाण वाढणे), लसललकरॉन ककंवा शुरिाणयूनाशकाची अलजभी 
असते, तसेच काहींनी नुकताच बाळाचा जन्म दिला असेल ककंवा गभ्वपात केला असेल तर अशावेळी डा्ाफ्ाम 
गभ्वहनरोधक पद्धती वापरणे ्ोग् ठरत नाही. डा्ाफ्ाम वापरणाऱ्ा काही णस््ांना मयूतमागा्वत संरिमण महणजे 
्ुररनरी ट्कॅकट इन्फेक्शन जासत प्रमाणात होते. त्ामुळे डा्ाफ्ाम वापरण्ाचा हवचार ककंवा हनणा्व् घेण्ापयूवभी 
डरॉकटरांशी चचा्व करून त्ांचे माग्विश्वन घ्ाव.े
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फायदे

डा्ाफ्ाम ही सहज हाताळता ्ेणारी आणण पुन्हा वापरता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. ज् ा क्षणी तुमही 
डा्ाफ्ाम वापरण्ास सुरुवात करता त्ा क्षणी ते त्ाचे काम करण्ास सुरुवात करते. तसेच गभ्वधारणा 
टाळण्ास उप्ुकत ठरते. जेवहा तुमहाला मयूल हवे असते तेवहा डा्ाफ्ाम वापरणे थांबवता ्ेते. डा्फ्ाम 
संप्रेरकमुकत (हाममोन) गभ्वहनरोधक पद्धती असयून लैंहगक संबंधांमध्े त्ाचा कुठलाही व्त्् ्ेत नाही. 
डा्ाफ्ामची ्ोग् काळजी घेतल्ास ते िोन वषाांप्ांत दटकयू  शकते. तसेच त्ाचा पुन्हा पुन्हा वापरिेखील करता 
्ेतो. परंतु, त्ासाठी डा्ाफ्ामची ्ोग् काळजी घेणे अत्ंत गरजेचे आहे.

िोटे

डा्ाफ्ाम गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करून गभ्वधारणा टाळणे शक् आहे. परंतु, तुमही त्ाचा हकती 
अचयूक वापर करता ्ावर त्ाचे ्श अवलंबयून असते. प्रत्ेक लैंहगक संबंधावेळी डा्ाफ्ाम वापरणे गरजेचे 
असते. काही स्सत्ांना ्ोनीमागा्वत डा्फ्ाम टाकणे व काढणे तासिा्क होते. लैंहगक संबंधानंतर साधारण 
सहा तासांप्ांत डा्ाफ्ाम ्ोनीमागा्वत ठेवणे गरजेचे असते अन् था ते प्रभावी ठरत नाही. ही गभ्वहनरोधक 
पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. डा्ाफ्ामचा कोणता प्रकार व आकार आपल्ासाठी ्ोग् 
असेल ्ाहवष्ी माहहती हवी असल्ास डरॉकटरांशी चचा्व करणे आवश्क असते. डरॉकटर तुमच्ा गरजेनुसार 
डा्ाफ्ामचा आकार ललहून िेतात. त्ांच्ा धचठ्ीलशवा् तुमहाला डा्ाफ्ाम हवकत घेत ्ेत नाही. गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी केवळ डा्ाफ्ामचा वापर करणे पुरेसे होत नाही. ्ाला सोबत महणयून शुरिाणयूनाशकाचा वापर 
करावा लागतो. शुरिाणयूनाशक जासत प्रमाणात वापरल्ास त्ाचे दुषपररणामिेखील सहन करावे लागते. 
डा्ाफ्ामच्ा वापरामुळे काही स्सत्ांना मयूतमागा्वतील संसग्व (्ुररनेटरी ट्कॅकट इन्फेक्शन) होतो. 
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गरा्भशय ग्ीवाची टोपी (सव््ा्भयक् 
कॅप) गर्भतनरोधक पद्धिी

गभा्वश् ग्ीवेची टोपी ककंवा झाकण ही एका लहान कपच्ा आकाराची असते. ही टोपी ककंवा झाकण 
लसललकरॉन ककंवा लेटेकसपासयून बहवलेली असते. ही रबरी वसतयू एखाद्या नाहवकाच्ा टोपीसारखी दिसते आणण 
िीड इंच रंुि आणण एक इंच उंच असते. ्ात एक पट्ी असते जी टोपी सहजपणे काढयून टाकण्ासाठी वापरली 
जाते. गभा्वश् ग्ीवेची टोपी साधारणपणे लहान, मध्म आणण मोठी अशा तीन आकारांमध्े ्ेते. गभा्वश् 
ग्ीवेच्ा टोपीचा आकार वगभीकरणानुसार हनवडला जातो. ्ामध्े एक जी स्ी कधीही गभ्ववती नवहती. दुसरी 
जी सती गभ्ववती होती, परंतु ्ोनीमागा्वने हतची प्रसुती झाली नाही आणण हतसरी महणजे स्ी गभ्ववती होती आणण 
हतची प्रसुती ्ोनीमागा्वने झाली आहे अशा तीन प्रकारांनुसार गभा्वश् ग्ीवा टोपीचा आकार हनवडला जातो. 
गभा्वश् ग्ीवेची टोपी एखाद्या डा्ाफ्ामसारखी असते, परंतु ती खयूप लहान आणण कमी प्रमाणात वापरली जाते. 
डा्ाफ्ाम एखाद्या धडशसारखा दिसतो तर गभा्वश् ग्ीवेची टोपी एखाद्या नाहवकाच्ा डोक्ावरील टोपीसारखी 
दिसते. डा्ाफ्ामच्ा तुलनेत गभा्वश् ग्ीवेची टोपी जासत काळ ्ोनीमध्े ठेवता ्ेते. महणजे डा्ाफ्ाम जासती 
जासत २४ तास ्ोनीमागा्वत ठेवता ्ेतो तर गभा्वश् ग्ीवेची टोपी साधारणपणे िोन दिवसांप्ांत ठेवता ्ेते. ही 
गभा्वश् ग्ीवेची टोपी कशी वापरावी, आपल्ासाठी कोणता आकार ्ोग् आहे आणण त्ाचे फा्िे-तोटे का् 
आहेत हे समजयून घेण्ासाठी डरॉकटरांचा सलला घेणे उत्म असते. 

गभा्वश् ग्ीवाची टोपी ्ोनीमध्े खोलवर टाकली जाते आणण गभा्वश्ाच्ा ग्ीवावर सहजपणे बसते. तुमही 
जेवहा लैंहगक संबंध ठेवतात त्ा प्रत्ेकवेळी ्ा टोपीचा वापर करणे आवश्क असते. ही टोपी शुरिाणयूंना 
सतीबीजाप्ांत पोहोचण्ास प्रहतबंध करून गभ्वधारणा टाळण्ास मित करते. ्ापयूवभी कधीही बाळाला जन्म 
न दिलेल्ा स्ीसाठी गभा्वश् ग्ीवेची टोपी अधधक प्रभावी महणजे ८६ टकके उप्ुकत ठरते. तर ज् ा सतीने 
्ाआधी बाळाला जन्म दिलेला असतो हतच्ासाठी ही गभा्वश् ग्ीवेची टोपी कमी प्रभावी महणजे ७१ टकके 
उप्ुकत ठरते. इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींप्रमाणेच गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीचा ्ोग् वापर करणे महत्वाचे आहे. ही 
गभ्वहनरोधक पद्धत णजतकी अचयूकपणे वापरली जाते हततकीच गभ्वधारणेपासयून बचाव होण्ाची शक्ता िाट 
होत जाते. गभ्वधारणा रोखण्ाची शक्ता वाढवण्ासाठी गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीसह शुरिाणयूनाशक वापरण्ाचा 
सलला दिला जातो. गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीसह पुरुष कंडोमचा वापर केल्ास गभ्वधारणा टाळण्ाबरोबर लैंहगक 
आजारांपासयून संरक्षण होण्ास मित होते. 

गभा्वश् ग्ीवेची टोपी कुटंुब हन्ोजनासाठी सुरणक्षत गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक आहे. परंतु, काही महहलांना 
ही पद्धत थोडी तालसक वाटयू शकते. लसललकरॉन ककंवा शुरिाणयूनाशकाची अलजभी असेल, मागील सहा आठवड्ात 
बाळाला जन्म दिलेला असेल ककंवा गभ्वपात झालेला असेल, गभा्वश् ग्ीवेचा कक्व रोग असेल ककंवा गभा्वश् 
ग्ीवेसंबंधी काही तास असेल तर गभा्वश् ग्ीवेची टोपी तुमहला वापरता ्ेत नाही. तसेच तुमहाला टरॉककझक शरॉक 
लसंड्ोमचा तास असेल तरीही गभा्वश् ग्ीवेची ककॅ प वापरता ्ेत नाही. 

प्रकार  | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ७१ ते ८६%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेकवेळी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी वेबसाईट वर पहा >>
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फायदे

गभ्वधारणा रोखण्ासाठी गभा्वश् ग्ीवेची टोपी हाताळण्ा्ोग् आणण पुन्हा वापरता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती 
आहे. ्ा गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीचा वापर तुमही कसा करता ्ावरून ती हकती प्रभावी आहे हे लक्षात ्ेते. 
गभ्वधारणा कधी टाळा्ची आहे, आपल्ाला मयूल कधी हवे आहे ्ानुसार गभा्वश् ग्ीवा टोपीचा वापर करावा 
की नाही हे ठरवता ्ेते. गभा्वश् ग्ीवेची टोपी संप्रेरकहवरहहत गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. त्ामुळे हतचे संप्रेरक 
संबंधधत कोणतेही दुषपररणाम शरीरावर होत नाहीत. गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीमुळे लैंहगक संबंधामध्े व्त्् ्ेत 
नाही. ्ा टोपीचा वापर पुन्हा करता ्ेतो. परंतु, त्ासाठी ्ोग् काळजी घ्ावी लागते. ही टोपी ्ोग्ररत्ा 
वापरल्ास साधारणपणे एक वष्वभर दटकते.

िोटे

गभा्वश् ग्ीवेच्ा टोपीचा अचयूक वापर केल्ास गभ्वधारणा टाळण्ाची शक्ता वाढते. गभ्वधारणा टाळा्ची 
असल्ास लैंहगक संबंधावेळी गभा्वश् ग्ीवेची टोपी वापरणे आवश्क असते. गभा्वश् ग्ीवेची टोपी कशी 
वापरा्ची हे लशकण्ासाठी थोडा वेळ खच्व करण्ाबरोबर सरावही करावा लागतो. गभा्वश् ग्ीवेची टोपी 
वेगवेगळ्ा आकारात ्ेते. ्ा हवहवध आकारांमधयून आपल्ासाठी ्ोग् आकार हनवडणे काहीवेळा अवघड 
होऊन जाते. बाळ झाल्ानंतर ककंवा गभ्वपात झाल्ानंतर ही टोपी बिलावी लागते. कारण जुन् ा आकाराची 
टोपी गभा्वश् ग्ीवेवर पयूण्वपणे बसण्ाची शक्ता नसते. गभ्वहनरोधक पद्धती महणयून गभा्वश् ग्ीवेची टोपी हा 
एकमेव प्ा्व् वापरत असाल तर तो गभ्वधारणा टाळण्ासाठी पुरेसा ठरत नाही. ही पद्धत अधधक प्रभावी वहावी 
्ासाठी शुरिाणयूनाशक वापरण्ाची गरज भासयू शकते. मात, शुरिाणयूनाशकाच्ा अहतवापरामुळे ्ोनीला तास 
होऊ शकतो. तसेच लैंहगक संसगा्वचा धोकािेखील वाढतो. लैंहगक संबंधानंतर गभा्वश् ग्ीवेची टोपी साधारपणे 
सहा तास ्ोनीमध्े राहणे आवश्क आहे. त्ामुळे ही टोपी तेथे आहे की नाही ्ाची  खाती करण्ाची 
जबाबिारीिेखील आपल्ावर असते. तसेच ही टोपी २४ तासांहून अधधक काळ ्ोनीमागा्वत ठेवयू न्े. 

मालसक पाळीमध्े गभा्वश् ग्ीवेची टोपीचा वापर करणे टाळा्ला हवे कारण ्ामुळे संसग्व होण्ाची शक्ता 
वाढते. गभा्वश् ग्ीवेची टोपी असलेल्ा जागी असवथि वाटणे, ्ोनीमागा्वत वेिना जाणवणे, ्ोनीमागा्वत खाज 
सुटणे, ्ोनीजवळची तवचा लालसर होणे, ्ोनीमागा्वजवळ सयूज ्ेणे, ्ोनीतयून अहतररकत सताव होणे ्ांसारखी 
लक्षणे दिसयून आल्ास तवररत आपल्ा स्ीरोग तज्जांशी संपक्व  साधा. तसेच अचानक ताप ्ेणे, तवचेवर पुरळ 
्ेणे, खाज सुटणे, अहतसार ककंवा उलट्ा होणे, घसा खवखवणे, सांधे व सना्यू दुखणे, चककर ्ेणे, बेशुद्ध 
होणे, अशकतपणा जाणवणे ्ांसारख्ा तासाकडेही लक्ष द्या.  
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वीय्भ ककगिवा शुक्राणूनाशक 
(स्पममीसाइड) गर्भतनरोधक पद्धिी

शुरिाणयूनाशक महणजेच स्पमभीसाइड हा एक गभ्वहनरोधक पिाथ्व आहे. हा पिाथ्व रिीम, जेल, फोम, हफलम ककंवा 
सपोलसटरीजसारख्ा वेगवेगळ्ा सवरुपात ्ेतो. बहुतांश शुरिाणयूनाशकांमध्े नोनोककझनरॉल -९ हे रसा्न 
असते. गभ्वहनरोधक पद्धती महणयून शुरिाणयूनाशक िोन मागाांनी गभ्वधारणेला प्रहतबंध करते. पहहला माग्व महणजे 
गभा्वश् ग्ीवेमध्े प्रवेश करणाऱ्ा शुरिाणयूंना अवरोधधत करणे जेणेकरून ते स्ीबीजांना भेटयू शकत नाहीत 
तर दुसरा माग्व महणजे हे शुरिाणयूंची हालचाल मंि करते. त्ामुळे शुरिाणयू स्ीबीजांमध्े लशरले तरीही तेथे 
हालचाल करू शकत नाहीत. जेल ककंवा फोमच्ा अडथळ्ाने शुरिाणयू थांबतात तर शुरिाणयूनाशकाच्ा आतील 
रसा्नामुळे नष् होतात. शुरिाणयूनाशक ्ा शबिातील नाशक ्ा शबिाचा अथ्व होतो नष् करणे ककंवा मारणे. 
परंतु, शुरिाणयूनाशक प्रत्क्षात शुरिाणयूंना मारत नाही तर ते स्ीबीजाप्ांत पोहोचयू न्े ्ासाठी त्ांची गती आणण 
हालचाल कमी करते. 

शुरिाणयूनाशक ्ोनीमध्े खोलवर ककंवा गभा्वश् ग्ीवेच्ा जवळ लावले जाते. लैंहगक संबंधाआधी हकती काळ 
शुरिाणयूनाशक वापरावे ्ाबद्दलच्ा सयूचना जाणयून घेणे खयूप आवश्क आहे. शुरिाणयूनाशक ही गभ्वहनरोधक 
पद्धती तवररत प्रभावी नसते त्ामुळे लैंहगक संबंधाआधी साधारणपणे १० ते १५ धमहनटे आधी ्ोनीमध्े ककंवा 
गभा्वश् ग्ीवेमध्े लावणे ककंवा ठेवणे आवश्क असते.  बरीच शुरिाणयूनाशके केवळ एक तासासाठी प्रभावी 
असतात. गभा्वधारणा टाळण्ासाठी शुरिाणयूनाशकाच्ा पररणामकारकतेमध्े वेळ हा अहतश् महत्वाचा घटक 
असतो. शुरिाणयूनाशक कसे वापरावे ्ाबाबत काही शंका ककंवा प्रश्न असल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करावी. 
शुरिाणयूनाशक कसे वापरावे, गभा्वधारणा टाळण्ासाठी कोणती वेळ पाळणे आवश्क आहे ्ा सव्व शंकांचे 
हनरसन ते करतील. शुरिाणयूनाशकाचा अचयूक वापर केल्ास जासत उप्ोगी आणण फा्द्याचे ठरते. गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी फकत शुरिाणयूनाशकाचा वापर केल्ास ते ७८ टकके प्रभावी ठरते. महणजे शुरिाणयूनाशकाचा वापर 
करणाऱ्ा १०० पैकी २२ णस््ा िरवषभी गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींप्रमाणे 
फकत शुरिाणयूनाशक वापरणे प्रभावी ठरत नाही. त्ामुळे शुरिाणयूनाशकासोबत इतर गभ्वहनरोधक पद्धती 
वापरण्ाचािेखील सलला दिला जातो. जसे की, कंडोम, डा्ाफ्ाम, गभा्वश् ग्ीवेची टोपी ्ांसारख्ा 
गभ्वहनरोधक पद्धतींचा तुमही आधार घेऊ शकता.

शुरिाणयूनाशक गभ्वहनरोधक पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. उलट शुरिाणयूनाशकाचा दिवसातयून 
अनेकिा वापर केल्ास लैंहगक आजाराचा संसग्व होण्ाचा धोका अधधक असतो. शुरिाणयूनाशकातील 
नरॉनरॉककझनरॉल रसा्नामुळे ्ोनीमागा्वत तास जाणवयू शकतो. तसेच ्ामुळे लैंहगक आजार पसरवणारे जंतु 
शरीरात सहजररत्ा प्रवेश करू शकतात. त्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी आणण 
गभ्वधारणा टाळण्ासाठी शुरिाणयूनाशकासोबत कंडोमचा वापर करणे ्ोग् ठरते. 

प्रकार | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ७८%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेक वेळी
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फायदे

शुरिाणयूनाशक ही वापरण्ास सोपी, परवडण्ाजोगी आणण सो्ीसकर अशी कुटंुब हन्ोजन आणण गभ्वहनरोधक 
पद्धती आहे. तुमही कोणत्ाही मेधडकल दुकानामधयून डरॉकटरांच्ा धचठ्ीलशवा् हे हवकत घेऊ शकता. 
शुरिाणयूनाशकाचे पाकीट ककंवा डबबी हाताळणे सोपे आहे. तुमच्ा सो्ीनुसार ती सोबत ठेवता ्ेते. लैंहगक 
संबंधाआधी शुरिाणयूनाशक ्ोनीमध्े लावावे लागते, मात ्ामुळे लैंहगक संबंधात कुठलाही व्त्् ्ेत नाही. 
शुरिाणयूनाशक ही संप्रेरक हवरहहत गभ्वहनरोधक पद्घती असल्ाने शरीरावर संप्रेरकांचे कोणतेही दुषपररणाम होत 
नाहीत.

िोटे
शुरिाणयूनाशकाच्ा अचयूक वापरावर गभ्वधारणा टाळणे अवलंबयून असते. लैंहगक संबंधावेळी शुरिाणयूनाशक 
वापरणे आवश्क असते. शुरिाणयूनाशक लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. त्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून 
बचाव करण्ासाठी कंडोम वापरणे गरजेचे असते. काहींना शुरिाणयूनाशकाच्ा वापराने शारीररक तास ककंवा 
अलजभीचा तास जाणवयू शकतो. कधीकधी स्ीची ्ोनी ककंवा पुरुषाचे जननेंदरि् (धपनस) ्ा िोन्ही जागी 
तास होण्ाची शक्ता असते. लैंहगक आजाराचा संसग्व झाल्ाने हा तास वाढलेला असयू शकतो. त्ामुळे 
शुरिाणयूनाशक वापरल्ानंतर काही तास जाणवल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व  साधा. शुरिाणयूनाशक हे रिीम, 
जेल, फोम ्ा सवरुपात असल्ाने काहींना त्ाच्ा धचकटपणाने हवधचत वाटयू शकते. त्ामुळे आपल्ाला सहन 
होणारी, ्ोग्ररत्ा वापरता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती हनवडण्ाला प्राधान्  द्यावे. शुरिाणयूनाशक गभ्वहनरोधक 
पद्धतीचा तास होत असल्ास इतर गभ्वहनरोधक व कुटंुब हन्ोजन पद्धतींचा वापर करून गभ्वधारणा टाळण्ास 
प्राधान्  द्यावे.

शुरिाणयूनाशकांचा कंडोमवर पररणाम होत नाही, उलट ्ा िोन पद्धती एकहततपणे उत्म का््व करतात. ्ा िोन्ही 
पद्धती सोबत वापरल्ामुळे गभ्वधारणा टाळणे आणण लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवणे सोपे होते. काही 
स्सत्ांना नोनोककझनरॉल -९ हे रसा्न वापरलेल्ा शुरिाणयूनाशकाचा तास जाणवयू शकतो. हे रसा्न संवेिनशील 
जननेंदरि्ांच्ा उतींना (दटश्ु) तास िेऊ शकते. हवशेषतः शुरिाणानाशकाच्ा अहतवापरानंतर हा तास वाढयू  
शकतो. शुरिाणयूनाशक वापरल्ानंतर काही तास जाणवल्ास तवररत आपल्ा सतीरोग तज्जांचा सलला घ्ावा. 
डरॉकटर तुमची अडचण आणण तास समजावयून घेतील. तसेच कुटंुब हन्ोजनासाठी दुसरी एखािी गभ्वहनरोधक 
पद्धत सुचवतील. 
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गर्भतनरोधक स्पंज

प्रकार | प्रकतबंधित गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ७६ ते ८८%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| प्रतयेक वेळी

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

गभ्वहनरोधक स्पंज ककंवा कधीकधी फकत स्पंज महणयून संबोधले जाणारे हे साधन पलाखसटकचा एक गोल तुकडा 
असतो. ज् ामध्े सहज िाबला जाईल असा सकच्रि फोम असतो. ्ा स्पंजचा आकार डोनटसारखा असतो व 
त्ाच्ा एका बाजयूला खळीसारखा िोटासा खड्ा असतो. हा गभ्वहनरोधक स्पंज साधारणपणे २ इंच व्ासाचा 
असतो आणण त्ाच्ा वरच्ा बाजयूस ना्लरॉनची एक गाठ ककंवा पट्ा असतो. ज् ामुळे लैंहगक संबंधांनंतर 
हा स्पंज ्ोनीतयून सहजपणे काढयून टाकणे शक् होते. लैंहगक संबंधापयूवभी गभ्वहनरोधक स्पंज ्ोनीच्ा आता 
खोलवर टाकला जातो. हा स्पंज गभा्वश् ग्ीवेला पयूण्वपणे झाकतो. ्ा स्पंजमध्े शुरिाणयूनाशक असतात त्ामुळे 
शुरिाणयूंना सतीबीजांप्ांत पोहोचता ्ेत नाही. जेणेकरून गभ्वधारणा टाळणे अधधक प्रभावी होण्ास मित होते. 
गभ्वहनरोधक स्पंज िोन प्रकारे का््व करतात, प्रथम ते आपल्ा गभा्वश् ग्ीवेवर घट्पणे बसते. ज् ामुळे गभा्वश् 
ग्ीवा झाकली जाते. ्ामुळे शुरिाणयू सतीबीजांप्ांत पोहोचयू शकत नाहीत. दुसऱ्ा पद्धतीत स्पंजमध्े असलेले 
शुरिाणयूनाशक सहरि् होतात. ज् ामुळे शुरिाणयूंची हालचाल मंिावते. हालचाल मंिावल्ाने ते स्ीबीजांप्ांत 
पोहोचयू शकत नाही. गभ्वधारणा टाळण्ाबरोबरच लैंहगक आजारापासयून संरक्षण करण्ासाठी तुमही अहतररकत 
स्पंज ककंवा कंडोमचा वापर करू शकता. 

लैंहगक संबंधांपयूवभी हा स्पंज ्ोनीमागा्वत ठेवता ्ेतो. फकत हा स्पंज वापरण्ास सुरुवात करण्ाआधी िोन चमचे 
सवच् पाणी टाकयू न धपळयून घ्ावा. त्ानंतर तो ्ोनीमागा्वत ठेवावा. स्पंजमधील पाणी शुरिाणयूनाशकांना सहरि् 
करते व शुरिाणुंहवरूद्ध काम करण्ास त्ांना त्ार करते. गभ्वहनरोधक स्पंज कसा वापरावा ्ाच्ा सव्व सयूचना 
पाहकटावर दिलेल्ा असतात. त्ा सयूचनांचे पालन करून त्ाचा वापर करावा. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी वापरला 
जाणारा हा स्पंज लैंहगक संबंधाच्ा काहीवेळ आधी ककंवा जासतीत जासत २४ तास आधी ्ोनीमध्े टाकता 
्ेऊ शकतो. हा स्पंज २४ तासांपेक्षा अधधक काळ ्ोनीमध्े ठेवयू न्े. लैंहगक संबंधांनंतर साधारण ६ तास हा 
स्पंज ्ोनीमध्े राहणे आवश्क असते. अन् था तो गभ्वधारणा टाळण्ासाठी प्रभावीपणे काम करत नाही. 
गभ्वहनरोधक स्पंज पुन्हा वापरता ्ेत नाही. हा स्पंज बाहेर काढयून पुन्हा ्ोनीमागा्वत ठेवता ्ेत नाही.

गभ्वहनरोधक पद्धती महणयून ्ा स्पंजची प्रभावीतता आणण उप्ुकतता तुमच्ा गभ्वधारणा इहतहासावर अवलंबयून 
असते. ज् ांनी ्ापयूवभी कधीही बाळाला जन्म दिलेला नाही आणण स्पंजचा उत्मप्रकारे वापर केला आहे 
त्ांच्ासाठी ही पद्धत ९१ टकके प्रभावी ठरते. ्ाचा अथ्व हह गभ्वहनरोधक पद्धती वापरणाऱ्ा १०० महहलांपैकी 
९ महहला गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. ज् ा महहलांनी ्ाआधी बाळाला जन्म दिलेला आहे त्ांच्ासाठी 
ही पद्धत ८० टकके प्रभावी ठरते. बरेचिा स्पंजचा वापर करणे कठीण असते. महणजेच ्ाचा वासतहवक हवचार 
केल्ास ज् ांनी आधी बाळाला जन्म दिलेला नाही, त्ांच्ासाठी ही पद्धती सुमारे ८८ टकके काम करते तर 
ज् ांनी ्ाआधी बाळाला जन्म दिलेला आहे त्ा स्सत्ांसाठी ही पद्धत ७६ टकके काम करते. 
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फायदे
हा स्पंज एकिा ्ोनीमागा्वत टाकल्ानंतर पुढील २४ तासांप्ांत गभ्वधारणा टाळण्ाहवष्ी चचंतेचे कारण नसते. 
्ा २४ तासांत तुमहाला हवे तेवहा आणण हवे हततक्ा वेळा तुमही लैंहगक संबंध ठेवयू शकता. हा स्पंज मेधडकल 
दुकानात सहजपणे उपलब्ध होतो तसेच त्ासाठी तुमहाला कोणत्ाही डरॉकटरच्ा धचठ्ीची गरज भासत नाही. 
सो्ीसकर असणाऱ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी ही एक गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. हा स्पंज आकाराने लहान, 
एका िोट्ाशा पाहकटात धमळतो. त्ामुळे तो बकॅग ककंवा पस्वमध्े सहजपणे बाळगता ्ेतो. हा स्पंज एकिा 
्ोनीमागा्वत टाकल्ानंतर त्ाचा लैंहगक संबंधात अडसर होत नाही.

िोटे
गभ्वहनरोधक स्पंजचा अचयूक वापर केल्ास गभ्वधारणा टाळणे सोपे होते. त्ामुळे लैंहगक संबंधावेळी हा स्पंज 
वापरणे आवश्क असते. गभ्वहनरोधक स्पंज लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. त्ामुळे तुमहाला कंडोम 
वापरणे अत्ंत गरजेचे असते. काहींना स्पंजमध्े असलेल्ा शुरिाणयूनाशकाचा तास ककंवा अलजभी होऊ शकते. 
तसेच स्पंज वापरताना असवथि वाटयू शकते. त्ामुळे गभ्वहनरोधक स्पंज वापरल्ानंतर काही तास जाणवल्ास 
तवररत आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व  साधावा. 

गभ्वहनरोधक स्पंज लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण करत नाही. उलट शुरिाणयूनाशकाच्ा वापराने लैंहगक 
आजारांचा धोका वाढतो. त्ामुळे लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोमसारख्ा गभ्वहनरोधक 
पद्धतींचा वापर करण्ाचा सलला िेण्ात ्ेतो. तसेच कंडोममुळे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अजयून एक कवच 
धमळते. गभ्वहनरोधक स्पंज खरेिी करण्ासाठी डरॉकटरांच्ा धचठ्ीची आवश्कता नसते. हा स्पंज बहुतेक 
ससतं्ासाठी सुरणक्षत ठरतो. मात, काहींना त्ाच्ा आत असलेल्ा शुरिाणयूनाशकांचा तास होऊ शकतो. जर 
तुमचा नुकताच गभ्वपात झाला असेल ककंवा बाळाला जन्म दिला असेल, तसेच ्ोनीमागा्वत काही संसग्व झाला 
असेल तर हा स्पंज न वापरण्ाचा सलला डरॉकटर िेतात. तसेच स्पंज वापरल्ानंतर ताप, पुरळ, अहतसार, 
उलट्ा, घसा दुखणे, अशकतपणा, चककर ्ेणे ्ांसारखी लक्षणे जाणवल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी तवररत चचा्व 
करून त्ांचे माग्विश्वन धमळवा.
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प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धती शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांच्ामध्े शारीररक अडथळा हनमा्वण करते. ही 
गभ्वहनरोधक पद्धती शुरिाणयूंना स्ीबीजांप्ांत पोहोचयू िेत नाही आणण त्ामुळे गभ्वधारणा होत नाही. प्रहतबंधधत 
गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ास सोपी असते आणण बहुतांश मेधडकल दुकानांमध्े उपलब्ध होते. पुरुष कंडोम, 
सती कंडोम आणण गभ्वहनरोधक स्पंज हे एकिाच वापरता ्ेतात. जर तुमही ्ा पद्धतींपैकी एखािी पद्धत वापरत 
असाल तर प्रत्ेक लैंहगक संबंधावेळी नवीन कंडोम ककंवा स्पंज वापरावे. डा्ाफ्ाम आणण गभा्वश् ग्ीवेची टोपी 
अनेकिा वापरता ्ेते. मात, त्ाची ्ोग् काळजी आणण सवच्ता ठेवणे गरजेचे असते. आपण वापरत असलेले 
डा्ाफ्ाम आणण गभा्वश् ग्ीवेची टोपी इतर कुणाला वापरण्ास िेऊ न्े. 

पुरुष कंडोम ही जगभरात सवा्वधधक प्रमाणात वापरली जाणारी प्रहतबंधधत गभ्वहनरोधक पद्धत आहे.  ्ाची 
उपलब्धता आणण वापरण्ास सोपे असल्ाने ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीला सवा्वधधक प्राधान्  दिले जाते. पुरुष 
कंडोम आणण स्ी कंडोम िोन्हीही लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेण्ासाठी मित करतात. त्ामुळे तुमही इतर 
कोणतीही गभ्वहनरोधक पद्धती वापरत असलात तरीही लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोमचा 
वापर करण्ाचा सलला दिला जातो. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी गभ्वहनरोधक पद्धतीचा हकती अचयूकपणे वापर 
केला जातो ्ावर त्ाची पररणामकारकता अवलंबयून असते. बहुतांश अहन्ोणजत गभ्वधारणा ्ा गभ्वहनरोधक 
पद्धतीचा ्ोग् वापर न केल्ाने होतात. जर तुमचे लैंहगक जीवन अधधक प्रमाणात सहरि् असेल तर तुमही 
िीघ्वकालीन गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करण्ाला प्राधान्  द्यावे.

तनषकष्भ आणण सारांश
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्ाममोन् ककगिवा संप्रेरक 
गर्भतनरोधक पद्धिी

संप्रेरक पािळीिी् बद् तनयंतत्ि 
करून गर्भतनरोधक पद्धिी

या रागामधये

सं्ुकत ककंवा एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ाकेवळ प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक पद्धती (पीओसी / 
धमनी-धपलस)

ट्ान्सडम्वल पकॅच गभ्वहनरोधक ककंवा ्ोनीमागा्वतील ररंग

संप्रेरक गभ्वहनरोधक आणण कुटंुब हन्ोजन पद्धती प्रामुख्ाने मालसक पाळी चरिािरम्ान संप्रेरक पातळीतील 
बिल हन्धमत करण्ाचे काम करतात. ्ा संप्रेरक पद्धतींमध्े कृहतम संप्रेरकांचे हवहवध प्रकार वापरले जातात 
जे स्ीच्ा शरीरात एसट्ोजेन आणण प्रोजेसटेररॉनच्ा उतपािनाची नककल करतात. संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती 
अंतःस्ावी प्रणालीवर काम करतात, ही रासा्हनक संिेशवाहक प्रणाली आहे ज् ामध्े संप्रेरकांचा समावेश 
असतो. हा सजीवांचा असा एक गट असतो जो अव्वांना संकेत िेण्ासाठी संप्रेरक वाहून नेण्ाचे काम करतो. 
गभ्वधारणा टाळण्ासाठी उप्ोगी ठरणारी ही गभ्वहनरोधक पद्धत सन १९६० पासयून वापरली जाते आहे. 
गेल्ा हकत्ेक वषा्वत अनेक गभ्वहनरोधक पद्धती हवकलसत केल्ा गेल्ा आहेत. परंतु गभ्वहनरोधक गोळी आणण 
इंजेक्शन ्ा िोन पद्धती सवा्वधधक वापरल्ा जाणाऱ्ा पद्धती आहेत. जगभरातील सुमारे, १८ टकके णस््ा 
गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ्ा संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करतात. 

संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धतींचे िोन प्रकार आहेत. पहहला प्रकार सं्ुकत असयून ्ात इसट्ोजेन आणण प्रोजेखसटन हे 
िोन संप्रेरक एकहततपणे वापरले जातात. दुसरा प्रकार महणजे प्रोजेसटेररॉन प्रकार. ्ा प्रकारात केवळ प्रोजेसटेररॉन 
ककंवा प्रोजेखसटनसारख्ा कृहतम संप्रेरकाचा वापर होतो. सं्ुकत संप्रेरक पद्धत ओवहुलेशन महणजे अंडाश्ातयून 
स्ीबीज सोडण्ाची प्रहरि्ा थांबवते आणण गभा्वश्ाच्ा श्ेषमा (गभा्वश्ाच्ा मुखाशी असलेला रिवपिाथ्व) 
घट् करते. प्रोजेसटोजेन पद्धत ओवहुलेशन महणजे अंडाश्ातयून स्ीबीज सोडण्ाची वारंवारता कमी करते. ्ा 
िोन्ही पद्धती अगिी वेगळ्ा प्रकारे वापरल्ा जात असल्ा तरी त्ा बहुतेक पररपकव स्ीबीज अंडाश्ाद्ारे 
सोडण्ापासयून प्रहतबंधधत करतात. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती हवश्वासाह्व आहे. परंतु, 
्ामुळे मालसक पाळी िरम्ान कमी ककंवा जासत रकतस्ाव होणे, प्रचंड डोके दुखणे ्ांसारखे दुषपररणाम जाणवयू 
शकतात. हवहवध प्रकारच्ा गभ्वहनरोधक गोळ्ा, ्ोहनमागा्वत अंगठीसदृश् पिाथ्व, गभ्वहनरोधक ककंवा ट्ान्सडम्वल 
पकॅचसह गभ्वहनरोधक पद्धती असे अनेक प्रकार ्ात उपलब्ध आहेत. 

्ा लेखात सव्व संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती आणण त्ा हकती प्रभावी आहेत ्ांची माहहती दिली आहे. तसेच ्ा 
पद्धतींचा वापर करून गभ्वधारणा कशी टाळता ्ेईल ्ाचीिेखील माहहती तुमहाला धमळणार आहे.

वेबसाईट वर पहा >>
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केवळ प्रोजेस्टोजेन 
गर्भतनरोधक पद्धिी (पीओसी 
/ धमनी-तपलस)

प्रकार | संप्रेरक गभषाकनरोिक पद्धत

प्रभावटी | ९१%

ककतटी वेळा वापरावटी लागते  | दररोज

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

प्रोजेसटोजेन गोळ्ा ककंवा प्रोजेखसटन गोळ्ा ह्या गभ्वहनरोधक गोळ्ा असयून त्ात प्रोजेसटोजेन संप्रेरक 
असतात. एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा सारखे ्ात एसट्ोजेन संप्रेरक नसते.  प्रोजेसटोजेन गोळी ही िररोज 
घ्ावी लागते. ्ामध्े एका पाहकटात २८ गोळ्ा असतात. ्ामध्े संप्रेरक नसलेल्ा ककंवा समरणणका गोळ्ा 
नसतात. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमहाला िररोज एक गोळी ठरलेल्ा तीन तासांच्ा आत घेणे आवश्क 
असते. उिाहरणाथ्व, जर तुमही सकाळी आठ वाजता प्रोजेसटोजेन गोळी घेतली असेल तर गभ्वधारणेपासयून 
संरक्षण धमळवण्ासाठी पुढील दिवसांच्ा गोळ्ािेखील सकाळी आठ ते अकरा ्ा वेळेतच घेणे आवश्क 
आहे. सकाळी अकरा वाजेनंतर गोळी घेतल्ास गभ्ववती होण्ाची शक्ता वाढयू  शकते. ही गभ्वहनरोधक पद्धत 
काटेकोरपणे पाळणे आवश्क असयून त्ाकडे दुल्वक्ष झाल्ास गभ्वधारणा टाळण्ात ती प्रभावी ठरू शकत 
नाही. अलाम्व ककंवा समरणपत हे गोळी घेण्ासाठी मित करू शकतात. त्ामुळे गोळी घेण्ासाठी सो्ीसकर 
वेळ हनवडा आणण त्ानुसार अलाम्व सुरू करा. तसेच आपल्ा िैनंदिन वापरातील गरजेच्ा वसतयू महणजे 
मोबाइल चाज्वर, पाकीट, पस्व इत्ािी साहहत्ासोबत ही गोळी बाळगल्ास गोळी घेण्ाहवष्ी लक्षात राहील व 
हतचे वेळापतक पाळले जाईल.

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक आहेत. प्रोजेसटोजेन संप्रेरक आपल्ा 
शरीरात सोडल्ानंतर रकतप्रवाहातयून शोषले जाते. ्ा गोळ्ा शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांचे धमलन थांबवणे ककंवा 
अंडाश्ातयून स्ीबीज बाहेर पडण्ास रोखणे असे िोन्ही पद्धतींचे का््व करते. संप्रेरक प्रोजेसटोजेन आपल्ा 
गभा्वश्ाच्ा ग्ीवा ककंवा गभा्वश्ाच्ा श्ेषमा जाड करण्ाचे काम करते. श्ेषमा घट् होण्ामुळे शुरिाणयूंना 
त्ातयून हालचाल करणे आणण अंड्ांप्ांत पोहोचणे कठीण होते. सव्व प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा आपल्ा 
गभा्वश्ाचे असतर पातळ करतात आणण फललत अंडी सवीकारण्ाची शक्ता कमी करतात. 

वेबसाईट वर पहा >>
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२८ गोळ्ांचे पाकीट. रोज एक गोळी तीन तासांच्ा ठरलेल्ा टपप्ात घेणे गरजेचे

तटीन तासांचे महत्व

तटीन तासांचया आत {सुरणक्षत} तटीन तासांहून अधिक काळ  {असुरणक्षत}

गोळी घेण्ाची वेळ चुकली आहे. परंतु, वेळ चुकयू न 
तीन तास पयूण्व झाले नसल्ास तवररत गोळी घ्ावी. 
कारण, ्ा तीन तासांप्ांत तुमही गभ्वधारणेपासयून 
सुरणक्षत राहतात. 

गोळी घेण्ास उशीर झाला असल्ास ककंवा 
तीन तासांचा महत्वाचा टपपािेखील उलटयून गेला 
असल्ास तवररत गोळी घ्ावी. मात, पुढील ४८ तास 
तुमही गभ्वधारणा होण्ापासयून सुरणक्षत रहात नाहीत.

पुढे वाचा
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प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ांचा प्रभाव आपण गोळी घेणे कधी सुरू करता ्ावर अवलंबयून असते. 
मालसक पाळीच्ा सुरुवातीच्ा पाच दिवसात तुमही गोळी घेण्ास सुरुवात केल्ास गभ्वधारणेपासयून तवररत 
संरक्षण धमळण्ास सुरुवात होते. इतर कोणत्ाही दिवशी गोळी घेणे सुरू केल्ास सुरुवातीच्ा ४८ तासांत 
गभ्वधारणेपासयून संरक्षण होऊ शकत नाही. अशावेळी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणेिेखील महत्वाचे 
आहे. जर तुमचा मालसक पाळीचा कालावधी कमी असेल तसेच २३ ककंवा त्ापेक्षा कमी दिवसांत तुमची 
मालसक पाळी ्ेत असेल तर पाचव्ा दिवसाप्ांत प्रोजेसटोजेन गोळी घेण्ाची वाट पाहू नका गोळी घेण्ास 
उशीर झाल्ास गभ्वधारणा होण्ाचा धोका हनमा्वण होऊ शकतो. गभ्वहनरोधक गोळी कधी सुरू करावी, कशी 
घ्ावी ्ाहवष्ी काही शंका असल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. गभ्वधारणेपासयून बचाव कसा करावा 
तसेच गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करावा ्ाहवष्ी ते ्ोग् माग्विश्वन करतील. 

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळीचा पयूण्वपणे प्रभाव होण्ासाठी ठरलेल्ा वेळेत ककंवा पुढील तीन तासांच्ा 
टपप्ात ही गोळी घेणे महत्वाचे आहे. जर तुमही गोळी घेण्ाचे हवसरलात ककंवा गोळी घेण्ास उशीर केलात 
तर त्ाचा पररणाम थेट गभ्वधारणा टाळण्ाच्ा शक्तेवर होतो. तुमही हन्धमत वेळेत गोळी घ्ा्ला हवसरलात 
तरीही तुमच्ा हातात पुढील तीन तासांचा वेळ असतो. त्ामुळे ्ा पुढील तीन तासांत गोळी घेण्ाचा प्र्तन 
करा. ्ामुळे गभ्वधारणेपासयून तुमही सुरणक्षत राहतात. उिाहरणाथ्व, जर तुमही काल सकाळी आठ वाजता 
गोळी घेतली असेल आणण आज सकाळी आठ वाजता गोळी घ्ा्ला हवसरला असणार तर हरकत नाही. 
पुढील तीन तासांच्ा आत महणजे सकाळी ११ वाजेप्ांत गोळी घ्ा्ला हवी कारण ्ा कालावधीप्ांत तुमही 
गभ्वधारणा होण्ापासयून सुरणक्षत असतात. परंतु, जर तुमही पुढील तीन तासांत गोळी घेतली नाही तर तुमहाला 
गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळत नाही तरीिेखी तुमच्ा जेंवहा लक्षात ्ेईल तेंवहा लागच गोळी घ्ा. गोळी घेणे 
बंि करू नका. पुढील गोळी तुमच्ा हन्धमत वेळेतप्रमाणे घ्ा (वरील दिलेल्ा उिाहरणामध्े सकाळी ८:०० 
वाजता) व ते वेळापतक पाळा. लक््ात ठेवा हक जर तुमचा ३ तासांचा ठरलेला कालावधी चुकला तर तुमह 
पुढच्ा िोन दिवसांसाठी (४८ तासांसाठी) गभ्वधारणा होण्ापासयून सुरणक्षत नाही आहात. त्ामुळे, गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी ्ा काळात इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचािेखील वापर करा.

केवळ प्रोजेस्टोजेन गर्भतनरोधक 
पद्धिी (पीओसी / धमनी-तपलस)

पुढे वाचा

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ांची पररणामकारकता एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ांइतकीच असते. परंतु, 
प्रोजेसटोजेन गोळ्ांचे वेळेचे हन्म अधधक कडक आहेत. तीन तासांच्ा ठरलेल्ा टपप्ामध्े गोळी घेणे 
आवश्क आहे. जेवहा तुमही हे हन्म आणण वेळापतक पयूण्वपणे पाळतात तेवहा ही एक अहतश् प्रभावी 
गभ्वहनरोधक पद्धत ठरते. पररपयूम्व वेळापतकासह, प्रोजेसटोजेन पद्धती ९९ टकके प्रभावी ठरते. महणजे ्ा 
गभ्वहनरोधक गोळ्ांचे सेवन करणाऱ्ा १०० महहलांपैकी केवळ एकच महहला गभ्ववती होण्ाची शक्ता 
असते. भहवष्ातील अहनणचिततेचा वेळापतक चुकण्ाची शक्ता इत्ािी कारणांचा हवचार करता गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी ही पद्धत ९१ टकके प्रभावी मानली जाते. 

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा बहुतांश महहलांसाठी सुरणक्षत असतात. काही ठराहवक महहलांना ्ा गोळ्ांचे 
गंभीर पररणाम सहन करावे लागतात ककंवा त्ांचा तास जाणवतो. तुमही गभ्ववती असाल, एखाद्या व्ाधीसाठी 
औषधोपचार घेत असाल, हृि्ासंबंधी काही तास असेल, ्कृत ककंवा सतनाचा ककॅ न्सर ्ांसारख्ा आजारांचा 
सामना करीत असाल तर प्रोजेसटोजेन गोळ्ा तुमच्ासाठी सुरणक्षत नसतात. त्ामुळे ्ा गोळ्ांचे सेवन 
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फायदे

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा आणण एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा िोन्हींचेही फा्िे सारखेच आहेत. ही 
गोळीिेखील सो्ीसकर, सुरणक्षत आणण सोपी आहे. ही अशी गभ्वहनरोधक पद्धत आहे ज् ासाठी कुठलीही 
वैद्यकी् प्रहरि्ा ककंवा डरॉकटरांच्ा धचठ्ीची गरज नसते. तसेच ्ा गोळ्ा घेणे कधी सुरू करावे व कधी 
थांबवावे हा हनण्व् पयूण्वतः तुमचा असतो. सतनपान सुरू असतानािेखील ्ा गोळ्ा घेता ्ेऊ शकतात. काही 
णस््ांना अलजभीचा तास असतो ककंवा एसट्ोजेन संप्रेरकामुळे काही शारीररक व्ाधीिेखील उद्भवयू शकतात. (जे 
एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा, गभ्वहनरोधक पट्ी ककंवा ्ोनीतील ररंगमध्े असते) प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक 
गोळ्ांमध्े एसट्ोजेन संप्रेरक नसल्ाने ती गोळी अशा महहलांसाठी सुरणक्षत असते. तुमहाला धुम्रपान करण्ाची 
सव् असेल ककंवा व्ाच्ा कोणत्ाही टपप्ात असलात तरीही ्ा गोळ्ा तुमही घेऊ शकता. (परंतु, डरॉकटर 
धुम्रपान टाळण्ाचा सलला िेतात कारण ्ाचा पररणाम थेट गभ्वधारणेवर, प्रजनन क्षमतेवर होतो. तसेच 
आरोग्हवष्क गंभीर समस्ािेखील ्ामुळे उद्भवतात) प्रोजेसटोजेन गोळ्ामुळे मालसक पाळीतील वेिना कमी 
होण्ास मित होते. तसेच मयूड ससवंगज आणण मालसक पाळी ्ेण्ापयूवभी होणारा तासिेखील ्ा गोळ्ांमुळे कमी 
होण्ास मित होते. 

िोटे

प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेतल्ास मालसक पाळीचा कालावधी बिलयू शकतो. काही स्सत्ांना हा 
बिल सवीकारणे कठीण जाते. प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाचे वेळापतक काटेकोरपणे पाळल्ास 
गभ्वधारणा टाळण्ाची शक्ता अधधक वाढते. त्ामुळेच तुमही वेळापतक णजतके हन्धमत पाळणार हततकीच 
गभ्वधारणा टाळणे प्रभावी होते. प्रोजेसटोजेन गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेतल्ास तवचेवर डाग, सतन कोमल होणे, 
डोकेदुखी होणे ्ांसारख्ा दुषपररणामांचा सामना करावा लागतो. गोळ्ाचे दुषपररणाम जाणवयू लागल्ास 
आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व  साधा. तसेच आपल्ासाठी कोणती गभ्वहनरोधक पद्धत ्ोग् आहे, गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी कोणत्ा पद्धतीचा वापर करावा, कुटंुब हन्ोजन कसे करावे ्ाहवष्ी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व 
करून त्ांचे माग्विश्वन घ्ा. 

सुरू करण्ापयूवभी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. तपासणी केल्ानंतर ककंवा तुमचा वैद्यकी् इहतहास जाणयून 
घेतल्ानंतर डरॉकटर तुमहाला काही व्ाधी आहे की नाही, तसेच ्ा गोळ्ा तुमच्ा शरीराला सहन होतील 
की नाही ्ाहवष्ी माग्विश्वन करतात. जर तुमही तंिरुसत असाल आणण तुमहाला इतर कोणत्ा व्ाधीसाठी 
औषधोपचार सुरू नसेल तर गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमही ्ा गोळ्ा घेणे सुरू करू शकता. ्ा गोळ्ा 
साधारणपणे रजोहनवृत्ी काळाप्ांत ककंवा व्ाच्ा ५५ व्ा वषा्वप्ांत सुरू ठेवता ्ेतात. प्रोजेसटोजेन 
गोळ्ांमुळे अंडाश्ावर असलेल्ा रिवाच्ा गाठी हवकलसत होऊ शकतात. तसेच एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ांचे 
जे पररणाम जाणवतात तेच पररणाम प्रोजेसटोजेन गोळ्ा घेतल्ानंतर जाणवतात. पण, हे दुषपररणाम होण्ाची 
शक्ता फार दुरमंळ असते. त्ामुळे ्ा गोळ्ा सुरू करण्ापयूवभी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करून त्ांच्ा 
सलल्ाने आपल्ासाठी कोणती गभ्वहनरोधक पद्धती ्ोग् आहे हे ठरवावे. 
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संयु्कि ककगिवा एकतत्ि 
गर्भतनरोधक गोळया

सं्ुकत ककंवा एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा कधीकधी ज् ास फकत गभ्वहनरोधक गोळी महणयूनिेखील संबोधले 
जाते. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही गोळी दिवसातयून एकिा घेता ्ेते. ्ा गोळीमध्े इसट्ोजन आणण प्रोजेसटेररॉन 
ही िोन संप्रेरके असतात. सतीच्ा अंडाश्ात हे संप्रेरक समान प्रमाणात त्ार केले जातात. गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी गभ्वहनरोधक गोळ्ा सुरणक्षत, परवडण्ाजोग्ा आणण प्रभावी मानल्ा जातात. एकहतत 
गभ्वहनरोधक गोळ्ा तोंडी घेतल्ा जातात. ्ा गोळ्ा ्ोग् वेळापतकानुसार घेतल्ास गभ्वधारणा रोखण्ासाठी 
मालसक पाळी चरि आणण अंडाश्ातयून स्ीबीज रोखण्ासाठी बिल करतात. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आणण 
कुटंुब हन्ोजन करण्ासाठी ही सवा्वधधक वापरली जाणारी पद्धत आहे.

एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ांमध्े एसट्ोजेन आणण प्रोजेसटोजेन संप्रेरक अंडाश्ातयून सतीबीज बाहेर सोडणे 
थांबवतात. स्ीबीजे गभा्वश्ात सोडली नाही तर गभ्वधारणा होत नाही. तसेच ही संप्रेरके गभा्वश् ग्ीवाच्ा 
श्ेषमािेखील िाट करतात, ज् ामुळे शुरिाणयूंना स्ीबीजांप्ांत पोहोचणे कठीण होते. अंडाश्ातयून स्ीबीज 
गभा्वश्ात पोहोचले नाही तर गभ्वधारणािेखील होत नाही. शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांचे धमलन होऊन स्ीबीज 
फललत झाले तर अशावेळी गभ्वहनरोधक गोळ्ा गभा्वश्ाचे असतर पातळ करतात. ज् ामुळे फललत स्ीबीज 
गभा्वश्ात थांबण्ाची शक्ता कमी होते.

गभ्वधारणा रोखण्ासाठी गभ्वहनरोधक गोळ्ा ही एक प्रभावी संप्रेरक पद्धत आहे. जेवहा गोळ्ा ्ोग् प्रकारे 
महणजे वेळापतकानुसार घेतल्ा जातात, तेवहा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही पद्धत ९९ टकके प्रभावी ठरते. 
महणजे गोळ्ा घेणाऱ्ा १०० स्सत्ांपैकी केवळ १ स्ी गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. पण, प्रत्क्षात हे 
वेळापतक पाळणे आणण त्ानुसार हन्ोजन करणे कठीण होऊ शकते. त्ामुळे वासतहवक हवचार केल्ास, 
गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही पद्धत ९१ टकके प्रभावी ठरते.  

तुमही एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाचे वेळापतक कसे पाळले आहे ्ावर गभ्वधारणा टाळणे अवलंबयून 
असते. ्ा गोळ्ा साधारणपणे २८ ककंवा २१ दिवसांच्ा पाहकटात ्ेतात. जर तुमही २८ दिवसांच्ा 
गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेत असाल तर तुमहाला रोज ठरवलेल्ा वेळी एक गोळी घेणे आवश्क आहे. पाहकटातील 
शेवटच्ा सात गोळ्ा वेगळ्ा रंगाच्ा असतात आणण त्ात कोणतेही संप्रेरक नसते. कधीकधी ्ा सात 
गोळ्ांना समरणणका ककंवा पलेसबो गोळ्ा महणयून संबोधले जाते. ्ा ७ गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेतल्ा नाहीत 
तरीही गभ्वधारणा होण्ापासयून तुमचा बचाव होतो. ्ा गोळ्ा घेण्ाचा सलला अशा स्सत्ांना दिला जातो ज् ांना 
आपली दिनच्तेत सातत् राखणे गरजेचे असते आणण ्ा गोळ्ांतयून त्ांना लोह ककंवा इतर पयूरक आहारिेखील 
धमळण्ास मित होते. तसेच हनरोगी राहण्ासिेखील मित होते. जर २१ गोळ्ांचे पाकीट वापरत असाल तर, 
िररोज एक गोळी न हवसरता घ्ावी. २१ गोळ्ांचे पाकीट संपल्ावर पुढील सात दिवस ब्रेक घ्ा. गोळ्ा घेत 

प्रकार | संप्रेरक गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९१%

ककतटी वेळा वापरावटी लागते | दररोज

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी वेबसाईट वर पहा >>
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२१ संप्रेरक गोळया स्मरणणका महणून ७ गोळया 

पाहकटातील सुरुवातीच्ा २१ गोळ्ा 
संप्रेरक गोळ्ा असयून ्ात िररोज एकावेळी 
एक गोळी घ्ावी लागते.

२१ गोळ्ांनंतरच्ा ७ गोळ्ा संप्रेरक गोळ्ा 
नसतात. ज् ामुळे वेळापतक पाळणे सोपे 
होते. ्ा गोळ्ा घेतल्ा नाही तरीही चालते. 

जर तुमहाला मालसक पाळी टाळा्ची असेल तर, तुमही शेवटच्ा सात गोळ्ा वगळयून नवीन 
पाहकटातील गोळ्ा घेणे सुरू करू शकता. 

पुढे वाचा

नसताना ्ा सात दिवसात तुमहाला मालसक पाळी ्ेते. ्ा सात दिवसांमध्े  गभ्वधारणेपासयून तुमचे संरक्षण 
होते. हे सात दिवस संपल्ानंतर पुढील पाकीट सुरू करा. आपल्ा गोळ्ा घेण्ामध्े खंड पडयू  न िेता त्ांचा 
आढावा घेण्ासाठी वेळापतकाचे पालन करा. जर तुमहाला मालसक पाळी टाळा्ची असेल तर तुमही एकहतत 
गभ्वहनरोधक गोळ्ा सहजपणे वापरू शकता. २८ दिवसांच्ा पाहकटामध्े समरणणका ककंवा पलेसबो गोळ्ा 
तुमही वगळयू शकता आणण नवीन पकॅक सुरू करू शकता. अशाप्रकारे तुमही नेहमी मालसक पाळी टाळयू शकता 
ककंवा काही कारणाहनधमत् तुमहाला मालसक पाळी टाळा्ची असेल तर ही पद्धत वापरू शकता. एकहतत 
गभ्वहनरोधक गोळ्ांच्ा पाहकटावरील सयूचना काळजीपयूव्वक वाचा. तुमची एखािी गोळी चुकली असेल तसेच 
गोळ्ा घेण्ाच्ा इतर सयूचनांचे पालन करण्ासाठी ्ा सयूचना फा्िेशीर ठरतात.
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संयु्कि ककगिवा एकतत्ि 
गर्भतनरोधक गोळया

एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेतल्ाने त्ाचे काही दुषपररणामिेखील सहन करावे लागतात. ्ातील काही 
दुषपररणाम िोन ते तीन महहन् ांमध्े कमीिेखील होतात. काही स्सत्ांना डोकेदुखी, मळमळ, सतनांमध्े वेिना, 
मालसक पाळीमध्े हलका रकतस्ाव ्ा गोष्ींचा अनुभव ्ेतो. गभ्वहनरोधक गोळ्ांच्ा सेवनाने तुमच्ा मालसक 
पाळीचा कालावधी कमी होतो ककंवा मालसक पाळी पयूण्वपणे बंि होते. गोळ्ा घेण्ास सुरुवात केल्ापासयून 
िोन ते तीन महहन् ांनंतरही गोळ्ांचे दुषपररणाम जाणवत असल्ास, मालसक पाळीत झालेला तास असह्य 
होत असल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. तुमहाला होणारा तास समजयून घेऊन डरॉकटर दुसरी एखािी 
गभ्वहनरोधक पद्धत ककंवा दुसऱ्ा ब्ररँडची गोळी सुरू करण्ाचा सलला िेऊ शकतात.  

पुढे वाचा

मालसक पाळी सुरू झाल्ानंतर साधारण पाच दिवसांच्ा आत गोळ्ा घेणे सुरू केल्ास ही गभ्वहनरोधक पद्धत 
तवररत प्रभावी ठरते. इतर कोणत्ाही दिवशी गोळ्ा घ्ा्ला सुरुवात केल्ास गभ्वधारणेपासयून संरक्षण सुरू 
होण्ासाठी सात दिवस लागतात. तसेच ्ा सात दिवसांत गभ्वधारणा टाळण्ासाठी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा 
वापर करावा. एकहतत गभ्वहनरोधक पद्धती प्रभावी ठरण्ासाठी लैंहगक संबंध नसल्ावरही िररोज एक गोळी 
घेणे आवश्क असते. गोळी घ्ा्ला हवसरल्ास ककंवा गोळ्ा घेण्ास उशीर झाल्ास गभ्वहनरोधक पद्धती 
कमी प्रभावी ठरतात. आपण केवहा आणण हकती गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ास हवसरलात ्ावर गभ्वधारणेची 
शक्ता अवलंबयून असते. एक दिवस गोळी न घेणे ककंवा गोळी घेण्ास एक दिवस उशीरा सुरुवात करणे ्ात 
काही अडचण नसते. परंतु, तुमही िोन दिवस गोळ्ा घेतल्ा नाहीत ककंवा गोळी सुरू करण्ास िोन दिवस 
उशीर केल्ास गभ्ववती होण्ाची शक्ता वाढते. पुढे का् करावे ्ाबाबत शंका असल्ास ककंवा खाती 
नसल्ास गोळ्ा घेणे सुरू ठेवा. गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळण्ासाठी इतर काही गभ्वहनरोधक पद्धतींचाही 
वापर करा. काही शंका ककंवा प्रश्न असल्ास नेहमी डरॉकटरांचा सलला घ्ा.

गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेणे जवळपास सव्व णस््ांसाठी सुरणक्षत माग्व आहे. पन्ास वषाांहून अधधक काळापासयून 
्ा गोळ्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी वापरल्ा जातात आणण करोडो णस््ांनी ्ा पद्धतीचा वापर आजवर केला 
आहे. मात, काही कवधचत णस््ांना ही गभ्वहनरोधक पद्धती सहन होत नाही. जर तुमही व्ाची पसतीशी ओलांडली 
असेल आणण धयूम्रपानाची सव् असेल तर एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेणे तुमच्ा शरीरास हानी पोहोचवयू 
शकते. एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाऐवजी तुमही प्रोजेखसटन गभ्वहनरोधक गोळ्ांचा वापर करू शकता. 
तसेच तुमहाला रकताची गुठळी होणे, सतनाचा ककॅ न्सर, हृि्हवकारासंबंधधत तास, अध्वलशशी, उच्च रकतिाब, 
मधुमेह, ्कृतासंबंधधत काही आजार असल्ास एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेणे टाळावे. एकहतत गभ्वहनरोधक 
गोळ्ा वापरणे सुरणक्षत असले तरीही, त्ांचा अहतवापर शरीराला हानीकारक आहे. ्ा गोळ्ांचा सातत्ाने 
वापर केल्ास शारीररक व्ाधी सुरू होण्ाचीिेखील शक्ता असते. ्ा गोळ्ांचा सातत्ाने वापर केल्ास 
हृि् हवकार, हृि्हवकाराचा झटका, रकत्ाच्ा गुठळ्ा होणे, ्कृत ककंवा धपत्ाश्ात गाठ होणे ्ासारखे 
आजार उद्भवण्ाची शक्ता असते. लक्षात घ्ा, हे आजार सव्वच स्सत्ांमध्े उद्भवतात असे नाही, ्ाचा प्रमाण 
फार कमी आहे. त्ामुळे कोणतीही गभ्वहनरोधक गोळी सुरू करण्ापयूवभी आपल्ा डरॉकटरचा सलला अवश् घ्ा. 
कुटंुब हन्ोजनासाठी ते तुमहाला ्ोग् गोळी व ्ोग् गभ्वहनरोधक पद्धती सुचवतील.
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फायदे

जर तुमही गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाचे वेळापतक ्ोग्ररत्ा पाळले तर गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही सवा्वधधक 
प्रभावी पद्धत ठरते. तसेच गभ्वधारणा टाळण्ाव्हतररकत ्ा गोळ्ा काही शारीररक फा्िेिेखील िेतात. ्ा 
गोळ्ा मालसक पाळीत ्ेणारे पेटके, हलका रकतस्ाव ्ा गोष्ी कमी करतात. तसेच ्ा गोळ्ांमुळे एकटोधपक 
महणजे मयूळ थिान सोडयून होणाऱ्ा गभ्वधारणेचा धोकािेखील कमी होतो. एकहतत गभ्वहनरोधक गोळ्ा मुरुम 
्ेणे, हाडे पातळ होणे, सतन आणण अंडाश्ातील गाठी, अंडाश्ाचा कक्व रोग, अंडवाहक नललका, अंडाश् 
आणण गभा्वश्ातील गंभीर संसग्व, लोहाची कमतरता, मालसक पाळी ्ेण्ापयूवभी दिसणारी लक्षणे ्ांसारख्ा 
तासांपासयून तुमहाला दूर ठेवतात. बहुतांश स्सत्ा गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाला प्राधान्  िेतात. कारण ्ामुळे 
मालसक पाळी हन्धमत होते व त्ाचा अंिाज लावणे सोपे होते. तसेच मालसक पाळीत होणारे इतर तासिेखील 
कमी होतात. डरॉकटरांची धचठ्ी िाखवयून तुमही कोणत्ाही मेधडकल सटोअरमधयून ्ा गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेऊ 
शकता. ्ा गोळ्ा कमी खरचंक असयून त्ा सोबत बाळगणेिेखील सोपे आहे. ्ा गोळ्ा लैंहगक संबंधांमध्े 
व्त्त आणत नाहीत. तसेच ्ा गोळ्ा हन्धमतपणे घेतल्ास गभ्वधारणा होण्ापासयून नेहमी बचाव होतो. 
ज् ावेळी गभ्वधारणा करण्ाची इच्ा असेल तेवहा ्ा गोळ्ांचे सेवन थांबवता ्ेते. गोळ्ा घेणे थांबहवल्ानंतर 
प्रजनन क्षमतािेखील लगेच परत ्ेते. सुरुवातीचे काही महहने मालसक पाळीत अहन्धमतता जाणवयू शकते. 
परंतु, गोळ्ा घेणे थांबवल्ानंतर गभ्ववती होण्ाची सामान्  कथिती लगेच पयूव्ववत होते.

िोटे

्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींचा प्रभावीपणा आपण गोळ्ांचे वेळापतक कसे पाळले आहे ्ावर अवलंबयून असतो. ्ा 
गभ्वहनरोधक गोळ्ा िररोज घेणे आवश्क असते. गोळी घेणे थांबवल्ानंतर एक दिवसात हतचा प्रभावीपणा 
कमी होऊन गभ्वधारणेपासयून धमळणारे संरक्षण कमी होते. तुमचे िैनंदिन वेळापतक व्सत असेल तर, कधीकधी 
गोळी घेण्ाचा हवसरिेखील पडतो. त्ामुळेच िैनंदिन जीवनातील महत्वाच्ा गोष्ी जसे की, फोनचा चाज्वर, 
सौंि््व प्रसाधने ्ांसारख्ा रोजच्ा वापरातील वसतयूंसोबत गोळ्ा ठेवा. जेणेकरून गोळी घेणे लक्षात राहील 
व वेळापतक ्ोग्ररत्ा पाळले जाईल. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धती संप्रेरक समावेलशत आहेत आणण शरीरावर 
त्ांचे काही दुषपररणामिेखील होऊ शकतात. ्ामध्े हलका रकतस्ाव, सतनांमध्े खाज सुटणे ककंवा मळमळ 
होणे ्ांसारख्ा गोष्ी अनुभवास ्ेऊ शकतात. हा तास सुरुवातीच्ा िोन ते तीन महहन् ात कमी वहा्ला हवा. 
तसे न झाल्ास ककंवा तास अधधक वाढल्ास आपल्ा डरॉकटरांशी संवाि साधा. तसेच गभ्वहनरोधक गोळ्ा 
थांबवण्ाआधी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा अवलंब करा्ला सुरुवात करा. गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेतल्ानंतर 
आरोग्ाच्ा गंभीर समस्ा अगिी कवधचत णस््ांमध्े उद्भवयू शकतात. जर तुमहाला नेहमीपेक्षा काही वेगळा तास 
जाणवत असेल, शरीरात काही बिल जाणवत असेल तर अशावेळी तवररत आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व   साधा. 
गभ्वहनरोधक गोळ्ा लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण करीत नाहीत. लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी 
कंडोमसारख्ा इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे आवश्क आहे.
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प्रकार | संप्रेरक गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटीपणा | ९१%

ककतटी वेळा वापरावटी लागते  | तटीन आठवड्ातून एकदा

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

गभ्वहनरोधक ररंगला ्ोहनमागा्वतील अंगठीसदृश् पिाथ्व महणयूनिेखील संबोधले जाते. ही एक पलाखसटकची लहान 
ररंग असते जी गभ्वधारणा रोखण्ासाठी आपल्ा ्ोनीमध्े ठेवली जाते. हे परॉलललथलीन हवनाइल एलसटेटचे 
स्पष् व लवधचक वल् असते. ज् ाची जाडी ४ धमलीमीटर व व्ास ५.५ सेंटीमीटर इतका असतो. इतर संप्रेरक 
गभ्वहनरोधक पद्धतींप्रमाणेच, ्ोनीमाग्व ररंगमध्े इसट्ोजेन आणण प्रोजेसटोजेन संप्रेरक असतात. हे तेच संप्रेरक 
असतात जे आपले शरीर त्ार करत असते. आपल्ा ्ोनीमध्े एकिा ररंग टाकल्ानंतर ती हळयूहळयू संप्रेरक 
सोडते. जे नंतर आपल्ा ्ोहनमागा्वच्ा असतरांद्ारे शोषले जातात. ्ोहनमागा्वच्ा ररंगद्ारे सोडलेले संप्रेरक 
अंडाश्ातयून स्ीबीजांना बाहेर सोडण्ापासयून रोखयून गभ्वधारणा टाळण्ाचे का््व करतात. अंडाश्ातयून 
स्ीबीज बाहेर न पडल्ाने शुरिाणयू आणण स्ीबीज ्ांचे धमलन होत नाही. पररणामी स्ीबीज फललत होत नाही 
व गभ्वधारणािेखील होत नाही. हे संप्रेरक गभा्वश्ाच्ा मुखाजवळ असलेल्ा श्ेषमािेखील िाट करतात. 
ज् ामुळे शुरिांणयूना स्ीबीजांप्ांत पोहोचणे शक् होत नाही. काही शुरिाणयू आणण स्ीबीजाचे धमलन झाले तरीही 
्ा संप्रेरकांनी गभा्वश्ाचे असतर पातळ केलेले असते. त्ामुळे फललत अंड्ाची वाढ होणे फार कठीण होऊन 
जाते. 

्ोनीमागा्वतील ररंग ही गभ्वधारणा टाळण्ासाठी वापरल्ा जाणाऱ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक प्रभावी पद्धत 
आहे. गभ्वधारणा प्रभावीपणे कशी टाळा्ची हे तुमचे व् हकती आहे, तुमही हकती वेळा लैंहगक संबंध ठेवता, 
गभ्वहनरोधक पद्धतींचे वेळापतक ्ोग् प्रकारे पाळता की नाही ्ावर अवलंबयून असते. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
्ोहनमाग्व ररंगचा वापर केल्ास ती ९९ टकके प्रभावी ठरते. महणजेच ्ा ररंगचा वापर करणाऱ्ा १०० णस््ांपैकी 
फकत १ स्ी वष्वभरात गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. खरंतर, गभ्वहनरोधक पद्धतींचे वेळापतक पाळणे आणण 
ररंगचा अचयूक वापर करणे हेिेखील आवहानच आहे. त्ामुळे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही पद्धत ९१ टकके 
प्रभावी मानली जाते. अरँटीबा्ोदटकस ररफास्म्पन, ररफास्म्पलसन आणण ररफामेट, अरँटीफंगल हग्लसओफुलहवन 
आणण एचआ्वही औषधे ्ासारख्ा काही हवलशष् औषधांमुळे गभ्वहनरोधक ररंगच्ा प्रभावीपणावर पररणाम 
होऊ शकतो. त्ामुळे गभ्वहनरोधक ररंगचा वापर सुरू करण्ापयूवभी तुमच्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. तुमही घेत 
असलेल्ा सव्व औषधांहवष्ी त्ांना माहहती द्या. तुमचे डरॉकटर ्ाहवष्ी माग्विश्वन करतील तसेच तुमच्ासाठी 
कोणती गभ्वहनरोधक पद्धती ्ोग् आहे ्ाहवष्ी माग्विश्वन करतील.

आपण गभ्ववती नसल्ास ककंवा गभ्वधारणा टाळण्ाची इच्ा असल्ास मालसक पाळी िरम्ान कोणत्ाही 
दिवशी ्ोनीमागा्वतील ररंगचा वापर सुरू करू शकता. जर तुमही मालसक पाळीच्ा पहहल्ा दिवसापासयून ते 
पाचव्ा दिवसाप्ांत ररंग वापरणे सुरू केले तर गभ्वधारणा होण्ापासयून तुमहाला तवररत संरक्षण धमळते. तसेच 
इतर कोणत्ाही दिवशी ररंग वापरण्ास सुरुवात केली तर गभ्वधारणा रोखणे प्रभावी होण्ासाठी सात दिवसांचा 
कालावधी लागतो. ्ा दिवसांमध्े गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर 
करणे आवश्क आहे. 

वेबसाईट वर पहा >>
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जर तुमच्ा मालसक पाळीचा कालावधी २३ ककंवा त्ापेक्षा कमी दिवसांचा असेल तर पाचव्ा दिवसांप्ांत 
ररंग लावण्ाची वाट पाहू नका. पाचव्ा दिवशी ररंग टाकल्ास गभ्वधारणेपासयून संरक्षण होण्ाची शक्ता 
कमी होते. ररंग कधीपासयून आणण कशी वापरावी ्ाहवष्ी काही शंका असल्ास आपल्ा डरॉकटरांचा सलला 
घ्ा. तसेच आपण गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत आहोत की नाही हे जाणयून घेण्ासाठी व गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
डरॉकटरांचे माग्विश्वन धमळवा.  

पुढे वाचा

ररंग वापरणयाचे ददवस ररंग काढणयाचे ददवस

ज् ा दिवशी ्ोनीमागा्वत ररंग टाकली जाते 
त्ा दिवसापासयून पुढील २१ दिवस तुमही 
गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत असतात.

२१ दिवसांचा कालावधी पयूण्व झाल्ानंतर २२ 
व्ा दिवशी ररंग काढावी. पुढील सात दिवस 
ररंगमुकत असतात. ्ा सात दिवसांत तुमही 
गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत असतात.

जर तुमहाला मालसक पाळी टाळा्ची असेल तर तुमही ररंगमुकत दिवस टाळयू शकतात. २१ दिवसांचा 
कालावधी पयूण्व झाल्ानंतर लगेच पुढील २१ दिवसांचे चरि सुरू करण्ासाठी ररंगचा वापर सुरू करू 
शकतात. 
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्ोनीमागा्वत एकिा ररंग टाकल्ानंतर, हतचा प्रभाव तीन आठवडे महणजेच २१ दिवसांप्ांत असतो. ्ोनीमागा्वत 
ररंग टाकल्ानंतर त्ाला ररंग-इन दिवस महणयून दटपयून ठेवले जाते. त्ानंतर तीन आठवड्ांनी महणजेच २१ 
दिवसांनी ररंग ्ोनीमागा्वतयून बाहेर काढावी लागते. त्ानंतर पुढील सात दिवस हे ररंग-आऊट दिवस महणयून 
दटपयून ठेवले जातात. तीन आठवडे पयूण्व झाल्ानंतर पुढील सात दिवस ररंगमुकत दिवस महणयून धमळतात. ्ा 
ररंगमुकत दिवसांत लैंहगक संबंध ठेवताना तुमहाला कोणतीही गभ्वहनरोधक पद्धत वापरण्ाची गरज नसते. 
ह्या सात दिवसात तुमही गभ्वधारणेपासयून पयूण्वपणे सुरणक्षत असतात. तसेच ्ा सात दिवसांता तुमची मालसक 
पाळीिेखील ्ेते. ररंगमुकत सात दिवस पयूण्व झाल्ानंतर, पुढील २१ दिवसांचे नवीन चरि सुरू होते. सात दिवस 
पयूण्व झाल्ानंतर आठव्ा दिवशी महणजेच नवीन चरिाच्ा पहहल्ा दिवशी ररंग ्ोनीमागा्वत टाकली जाते 
आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी पुन्हा नवीन चरिाला सुरुवात होते. मालसक पाळी टाळण्ाची इच्ा असल्ास 
तर तुमही गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करू शकता. फकत ही गभ्वहनरोधक ररंग ्ोनीमागा्वत महहनाभर राहील 
्ाची खाती करा. गभ्वहनरोधक ररंग बिलण्ाचे वेळापतक पाळण्ासाठी तुमही एखािी ठराहवक ताररख हनणचित 
करू शकता. उिाहरणाथ्व, महहन् ाचे हकती दिवस आहेत ्ाचा हवचार न करता िर महहन् ाच्ा १ तारखेला 
ररंग बिलण्ाचा हनण्व् तुमही घेऊ शकता. तसेच एखाद्या हवलशष् दिवशी ररंग बिलण्ाचे वेळापतकिेखील 
हन्ोणजत करू शकता. उिाहरणाथ्व, एखाद्या महहन् ाच्ा चौथ्ा शहनवारी तुमही ररंग बिलयू शकता. मालसक 
पाळी टाळण्ासाठी ्ोनीमागा्वतील ररंगचा वापर केल्ास, पहहल्ा सहा महहन् ांप्ांत कधीकधी रकतस्ाव ककंवा 
हलका रकतस्ाव होऊ शकतो. ही सामान्  बाब असयून जर काही दिवस अथवा महहन् ांप्ांत हा तास कमी होत 
नसेल तर, आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. ्ोनीमागा्वतील ररंग पाकीट जेवहा वापरत नसाल तेवहा ते सामान्  
खोलीच्ा तापमानात ककंवा थेट सयू््वप्रकाशापासयून दूर ठेवा. जर ४ महहन् ांहून अधधक काळ ररंग वापरा्ची 
नसेल तर, ते पाकीट रेहफ्जरेटरमध्े ठेवा. तसेच पाहकटावरील साठवण करण्ाबाबत असलेल्ा सयूचनािेखील 
काळजीपयूव्वक वाचा.

पुढे वाचा

कधीकधी ररंग-इन, ररंग-आऊट आणण नवीन ररंग बिलण्ाचा दिवस ्ांचे वेळापतक पाळणे कठीण होऊन 
जाते. जर तुमही तीन आठवड्ानंतर ररंग बाहेर काढण्ास हवसरलात तर, ररंग आऊट झाल्ापासयून हकती दिवस 
लशललक आहेत ्ावर गभ्वधारणेपासयून धमळणारे संरक्षण अवलंबयून असते. ररंग आऊट काळ सुरू झाल्ापासयून 
सात दिवसांपेक्षा कमी वेळ ररंग आत असेल तर ते लक्षात ्ेताच ररंग काढयून टाका आणण उरलेले ररंगमुकत दिवस 
सुरू करा. आठव्ा दिवशी नवीन ररंग ्ोनीमागा्वत टाका. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमहाला इतर कोणत्ाही 
गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करण्ाची आवश्कता नसते. ररंग आऊट दिवसानंतर सात दिवसांपेक्षाही अधधक 
काळ ररंग काढण्ाचे लक्षात राहहले नसेल तर ते आठवताच ररंग काढयून तवररत ररंग नवीन घालावी. हे नवीन 
ररंग-इन चरि महणयून सुरू करावे. पुढील सात दिवस काळजी महणयून गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आणखी एक 
गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ाची आवश्कता असते. ही गभ्वहनरोधक ररंग हनघयून गेल्ानंतर ककंवा काढल्ानंतर 
तुमही लैंहगक संबंध ठेवले असतील आणण गभ्वधारणेसंिभा्वत मनात काही शंका असतील तर अशावेळी आपल्ा 
डरॉकटरांशी चचा्व करा. गभ्वधारणा होण्ाच्ा शक्तेबाबत ककंवा गभ्वधारणा चाचणीबाबत त्ांचे माग्विश्वन घ्ा. 
्ोनीमागा्वतील ररंग ही बहुतांश णस््ांसाठी सुरणक्षत असते. परंतु, काही णस््ांना ्ाचा तासिेखील जाणवयू शकतो. 
तुमचे व् ३५ वषाांपेक्षा अधधक असेल ककंवा धयूम्रपान करण्ाची सव् असेल तर अशावेळी ्ोनीमागा्वतील ररंग 
वापरणे ्ोग् ठरत नाही. तसेच रकताच्ा गुठळ्ा होण्ाचा हवकार, सतनाचा कक्व रोग, हृि्हवकाराचा झटका, 
हृि्ासंबंधधत इतर काही व्ाधी, अध्वलशशी, अहन्ंहतत उच्च रकतिाब, मधयूमेह ककंवा ्कृताचे हवकार ्ांसारख्ा 
आरोग्ाच्ा समस्ा असल्ास ्ोनीमागा्वतील ररंग वापरणे टाळा्ला हवे.
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फायदे

ही गभ्वहनरोधक पद्धती ्ोग्ररत्ा वापरल्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अत्ंत प्रभावी गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी 
एक आहे. गभ्वहनरोधक गोळ्ांप्रमाणे रोज ही पद्धत वापरावी लागत नाही. फकत महहन् ातयून एकिा ररंग 
बिला्ची असते. ्ा पद्धतीमध्े गभ्वधारणा होण्ापासयून तुमही का्म सुरणक्षत असतात. तसेच ्ामुळे लैंहगक 
संबंधात व्त्् ्ेत नाही. ्ा पद्धतीबाबत आपल्ा डरॉकटरांकडयून पयूण्वपणे माहहती घ्ा. तसेच आपण एकावेळी 
एकापेक्षा अधधक ररंगचे पाकीट खरेिी करू शकता. गभ्वहनरोधक गोळ्ांसारखे संप्रेरक पोटाद्ारे शोषण्ाची 
आवश्कता नसते. ्ा पद्धतीमुळे मालसक पाळी हन्धमत होणे, मालसक पाळीतील वेिना कमी होण्ास मित 
होते. तसेच ्ा पद्धतीमुळे मालसक पाळी ्ेण्ापयूवभी होणारा तास कमी होतो व मुरूम ्ेण्ाचे प्रमाण कमी 
होऊन त्ांचा तासिेखील कमी करते.

िोटे

प्रभावीपणे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ्ोनीमाग्व ररंगचे इन आणण ररंग आऊट वेळापतकाचे काटेकोरपणे पालन 
करणे गरजेचे आहे. हे वेळापतक णजतके हन्धमत पाळले जाईल हततकी गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळण्ाची 
शक्ता िाट होईल. ्ा वेळापतकाचे पालन होण्ासाठी तुमही ररमाईंडर महणेच समरणणकेची मित घेऊ शकता. 
काहीवेळा ही ररंग घालणे, काढयून टाकणे थोडे तासिा्क वाटयू शकते. तसेच कधीकधी ्ोनीतयून स्ाव वाढणे, 
डोकेदुखी, मळमळ, सतन कोमल होणे, मयूड ससवंगज होणे ्ांसारखे दुषपररणाम जाणवयू शकतात. तसेच कधीकधी 
अहत रकतस्ाव ककंवा हलका रकतस्ाव होऊ शकतो. ्ा सव्व समस्ा काही दिवसांत कमी होणे आवश्क आहे. 
जर असे घडले नाही तर आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व  साधा. गभ्वहनरोधक ररंग लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण 
करत नाही. त्ामुळे लैंहगक आजापारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोमसारख्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींचा 
वापर करावा. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अनेक गभ्वहनरोधक पद्धती उपलब्ध आहेत. आपल्ासाठी कोणती 
गभ्वहनरोधक पद्धती ्ोग् आहे ्ाहवष्ी जाणयून घेण्ासाठी तुमही आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करू शकता. 
तुमच्ा शारीररक व्ाधी, पररकथितीनुसार ते तुमहाला कोणती गभ्वहनरोधक पद्धती वापरावी ्ाहवष्ी माग्विश्वन 
करतील. 

गभ्वहनरोधक ररंग वापरणे खयूप सुरणक्षत आहे. परंतु ररंग वापरल्ाने तुमहाला आरोग्ाच्ा समस्ेचा धोका ककंधचत 
वाढयू  शकतो. ्ामध्े हृि्हवकाराचा झटका, रकताच्ा गुठळ्ा होणे, ्कृतात गाठ होणे ्ांसारख्ा आजारांचा 
धोका असतो. ्ा आरोग् समस्ांची शक्ता खरोखरच कमी असते. महणयूनच गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
्ोनीमागा्वच्ा ररंगचा वापर करण्ाआधी डरॉकटरांचा सलला घ्ा. ही गभ्वहनरोधक पद्धत वापरावी की नाही 
तसेच ती वापरताना का् काळजी घ्ावी ्ाहवष्ी आपल्ा डरॉकटरांचे माग्विश्वन धमळवा. डरॉकटर तुमहाला इतर 
गभ्वहनरोधक पद्धतीच्ा आधारे गभ्वधारणा कशी टाळावी ्ाचे ्ोग् माग्विश्वन करतील. 
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ट्ानसडम्भ् पॅच

ट्ानसडमषाल पॅच ककंवा गभषाकनरोिक पॅच अगदी चकचकीत पलास्टरसारखे ददसते. हा पॅच ५ सेंटीमटीटर x ५ 
सेंटीमटीटर आकाराचा लहान, चौकोनटी आणण बेज रंगाचा पॅच असतो. सािारणपणे एका पाककटात तटीन पॅच 
येतात. गभषािारणा टाळणयासाठी हटी एक सोपटी गभषाकनरोिक पद्धत आहे. यामधये गभषािारणा टाळणयासाठी 
आपलया तवचेवर हा पॅच चचकटवला जातो. हा पॅच आपले पोट, हाताचया वरचा भाग, पाठ, कनतंब या 
भागांवर चचकटवावा. जेरहा हा पॅच चचकटवला जातो तेरहा तवचा कोरडटी आणण स्वच्छ करून घयावटी. 
तवचेवर कोणतटीहटी क्रीम, लोशन ककंवा सौंदयषा प्रसािन लावू नका. पॅचचया चचकट भागाला स्पशषा करू नका. 
पॅच तवचेवर ठेवलयानंतर तो दाबा आणण १० सेकंदांपययंत िरून ठेवावा. जेणेकरून तो पूणषापणे चचकटतो. 
हा पॅच पूणषापणे चचकटला आहे की नाहटी याचटी खात्टी करून घयावटी. घाम आलयानंतर ककंवा पोहलयानंतर 
ककंवा अंघोळ करताना हा पॅच कनघत नाहटी. फकत पॅच चचकटलेला आहे की नाहटी याचटी रोज खात्टी करावटी.  

ट्ानसडमषाल ककंवा गभषाकनरोिक पॅचमधये इस्ट्ोजेन आणण प्रोजेस्टोजेन संप्रेरक असतात. हे संप्रेरक णस्यांचया 
अंडाशयात तयार होणारे हे समान संप्रेरक असतात. ट्ानसडमषाल पॅच हटी एक संप्रेरक गभषाकनरोिक पद्धत 
असून या पॅचमिटील संप्रेरक तवचेद्ारे आपलया रकतप्रवाहात सोडले जातात. हे संप्रेरक अंडाशयाला 
स्टीबटीज बाहेर सोडणयापासून थांबवून गभषािारणा रोखतात. ते गभाषाशय ग्टीवेचया श्ेषमादेखटील दाट करतात. 
जयामुळे शुक्राणू आणण स्टीबटीज यांचे धमलन होणे कठीण होते.

प्रकार | संप्रेरक गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९१%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| आठवड्ातून एकदा

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

टीप : हवामानाची पररकथिती लक्षात घेऊन ट्ान्सडम्वल पकॅचची लशफारस भारतात केली जात नाही. 
वातावरणातील तापमान आणण पररणामी घामामुळे ट्ान्सडम्वल पकॅच तवचेवर दटकयू न राहणे खयूप कठीण होते. 
तुमची गभ्वहनरोधक पद्धत महणयून ट्ान्सडम्वल पकॅच वापरण्ाचा हनण्व् घेण्ापयूवभी, कृप्ा डरॉकटरांचा सलला 
घ्ा.  

प्रभावटीपणे गभषािारणा टाळणे हे हा पॅच आपण ककतटी अचूकपणे वापरता यावर अवलंबून असते. जेरहा 
या गभषािारणा पॅचचा उत्तमप्रकारे वापर केला जातो तेरहा कह पद्धत गभषािारणा टाळणयासाठी ९९ टकके 
प्रभावटी ठरते. एक आठवडा संपला की पॅच बदलणे आवशयक आहे. तसेच जया जागटी तो चचकटवला आहे 
तेथे आहे की नाहटी याचटी खात्टी करटीत राहणे गरजेचे आहे. वास्तकवक कवचार करता कोणतटीहटी गभषाकनरोिक 
पद्धतटी पररपूणषा नसते, तयामुळे ट्ानसडमषाल पॅच ९१ टकके प्रभावटी मानला जातो. गभषाकनरोिक पॅचचा प्रभाव 
काहटी औरिांमुळे कमटी होऊ शकतो जसे की, अँटीबायोदटकस ररफाम्पिन, ररफाम्पिचसन आणण ररफामेट, 
अँटीफंगल ग्लसोफुलकवन आणण एचआयरहटी यांसारखटी औरिे याचा प्रभावटीपणा कमटी करू शकतात. 
गभषाकनरोिक पॅच वापरणे सुरू करणयाआिटी आपलया डॉकटरांशटी चचाषा करून तयांचे मागषादशषान घयायला हवे. 
आपण पॅच वापरणयास केरहा सुरुवात केलटी यावर तयाचा प्रभावटीपणा अवलंबून असते. माचसक पाळी सुरू 
होणयाचया पकहलया पाच ददवसात पॅच चचकटवलयास तुमहाला गभषािारणेपासून तवररत संरक्षण धमळते.

वेबसाईट वर पहा >>
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जर तुमहटी इतर कोणतयाहटी ददवशटी पकहला गभषाकनरोिक पॅच लावला तर सुरुवातटीचे सात ददवस तुमहाला 
गभषािारणेपासून संरक्षण धमळणार नाहटी. अशावेळी इतर गभषाकनरोिक पद्धतींचा वापर करावा. जर तुमचे 
माचसक पाळी चक्र २३ ददवसांपेक्षा कमटी असेल अशा पररस्थितटीत गभषाकनरोिक पॅच पाचव्ा ददवशटी 
लावणे सोयटीस्कर ठरत नाहटी. जर याबाबत तुमहाला काहटी शंका असेल तर आपलया डॉकटरांशटी चचाषा करा. 
गभषाकनरोिक पॅचचा वापर किटी सुरू करावा, या पॅचमुळे गभषािारणेपासून संरक्षण धमळते की नाहटी, तसेच 
गभषािारणा टाळणयासाठी इतर काहटी गभषाकनरोिक पद्धतींचा फायदा होईल का याकवरयटी देखटील डॉकटर 
तुमहाला मागषादशषान करतटील. 

रकववार सोमवार मंगळवार बुिवार गुरुवार शुक्रवार शकनवार

पॅच बदलणयाचा ददवस पॅचमुकत आठवडा

प्रतयेक पॅच सात ददवसांसाठी प्रभावटी 
असतो. सात ददवस पूणषा झालयानंतर जुना 
पॅच काढून नवटीन पॅच लावणे आवशयक 
असते.

तटीन आठवडे पॅच वापरलयानंतर चौथया 
आठवड्ात पॅच वापरायचा नसतो. हा 
आठवडा पॅचमुकत असून या आठवड्ात 
तुमहटी गभषािारणेपासून सुरणक्षत असतात. 

ट्ानसडमषाल पॅचचा वापर करून माचसक पाळी टाळू इस्च्छत असाल तर चौथया आठवड्ातदेखटील 
पॅच लावावा. सात ददवस पूणषा झालयानंतर पॅच बदलणे लक्षात ठेवा.

पुढे वाचा
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ट्ानसडम्भ् पॅच

गभ्वहनरोधक पकॅच पाहकटात तीन पकॅच ्ेतात. पहहला पकॅच लावल्ानंतर तो तुमचा पकॅच बिलण्ाचा दिवस 
बनतो. उिाहरणाथ्व, सोमवारी पकॅच लावल्ास पुढील सोमवारी पहहला पकॅच काठयून दुसरा पकॅच लावावा. एक 
आठवड्ापेक्षा जासत काळ पकॅच ठेवयू नका. ्ामुळे गभ्वधारणा रोखणे कठीण होईल. पहहला पकॅच लावल्ानंतर 
तीन आठवडे ठरलेल्ा दिवशी बिलण्ाची आठवण ठेवा. चौथा आठवडा महणजे पकॅचमुकत आठवडा असतो. 
हे असे सात दिवस असतात की ज् ात तुमहाला पकॅच लावण्ाची गरज भासत नाही. ्ा दिवसांमध्े तुमही 
गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत राहतात आणण ्ा आठवड्ात तुमची मालसक पाळीिेखील ्ेते.. मालसक पाळी 
टाळा्ची असल्ास तुमही चौथ्ा आठवड्ातिेखील पकॅच वापरू शकता. तीन आठवड्ांचे पकॅच वापरून 
झाल्ानंतर लगेचच नवीन पकॅक वापरण्ास सुरुवात करा. जेवहा तुमही मालसक पाळी टाळण्ासाठी पकॅच वापरता 
तेवहा पहहल्ा सहा महहन् ांप्ांत कधीकधी रकतस्ाव ककंवा हलका रकतस्ाव होऊ शकतो. ही गोष् पयूण्वपणे 
सामान्  असयून काही दिवसांनी ही समस्ा कमी होते.

पुढे वाचा

४८ तासांचे महतव

४८ तासांपेक्षा कमटी ४८ तासांपेक्षा जास्त

तुमच्ा पकॅच दिवसािरम्ा जर पकॅच ४८ तासांपेक्षा 
कमी वेळ शरीरावर नसेल तर लगेचच नवीन पकॅच 
लावा. ह्या ४८ तासांमध्े तुमही गब्वहुधारणेपासयून 
सुरणक्षत आहात.

जर पकॅच ४८ तासांपेक्षा जासत काळ शरीरावर नसेल 
तर नवीन पकॅच लावावा. नवीन पकॅच बिलण्ाचा दिवस 
ठरवा. नवीन वेळापतकाचे काटेकोर पालन करा. 
पुढील ७ दिवस आपण गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत 
नाही.

गभ्वहनरोधक पकॅच खयूप धचकट असतो आणण तो सहजासहजी शरीरावरुन हनघयून जात नाही.. परंतु, हा पकॅच 
शरीरावर काही काळ नसला तर गभ्वधारणेपासयून तुमही सुरणक्षत आहात की नाही ्ाबद्दल प्रश्न पडतो. हा पकॅच 
हकती काळ तुमच्ा शरीरावर नवहता ्ानुसार ्ा प्रश्नाचे उत्र धमळते. शरीरावर पकॅच ४८ तासांपेक्षा कमी काळ 
नसेल तर तुमही अद्याप गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत आहात. ४८ तासांपेक्षा कमी काळ पकॅच शरीरावर नसल्ाचे 
लक्षात आल्ास तवररत नवा पकॅच शरीरावर धचकटवावा. आपल्ा हन्धमत पकॅच बिलण्ाच्ा दिवशी तुमही पकॅच 
बिलत राहहलात, पकॅच बिलण्ाचे वेळापतक काटेकोरपणे पाळले तर तुमही गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत राहतात. 
जर पकॅच ४८ तासांपेक्षा अधधक काळ शरीरावर नसेल तर तुमहाला पकॅचचे नवीन चरि सुरू करावे लागते. अशावेळी 
पकॅच सा्कल पुन्हा सुरू करा. ज् ा दिवशी तुमही नवीन पकॅच शरीरावर लावाल तो दिवस पकॅच बिलण्ाचा दिवस 
ठरेल. तसेच आठवड्ाच्ा वेळापतकानुसार पुढील िोन पकॅच लावा. जर तुमही कोणतेही नवीन पकॅचचे चरि 
चालयू करत असाल तर पुढील सात दिवस तुमही गभ्वधारणेपासयून सुरणक्षत नसतात. त्ामुळे ्ा कालावधीत 
लैंहगक संबंध ठेवताना इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करा. तसेच तुमही पकॅच लावण्ास हवसरलात तर 
अशावेळीिेखील इतर गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करणे आवश्क असते. जर तुमही पकॅच लावण्ास हवसरलात 
आणण त्ास ४८ तासांचा कालावधी उलटला नसेल तर तवररत पकॅच धचकटवा. ्ामुळे गभ्वधारणेपासयून संरक्षण 
धमळण्ाबरोबर तुमचे पकॅच लावण्ाचे चरििेखील तुटत नाही. शरीरावरील पकॅच हनघयून ४८ तास उलटयून गेले 
असतील तर पकॅचचे जुने चरि तोडयून नवीन गभ्वहनरोधक पकॅच चरि वापरण्ास सुरुवात करा. तसेच पुढील सात 
दिवसांत लैंहगक संबंध ठेवताना इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करा. 
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फायदे

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ट्ान्सडम्वल पकॅच पद्धती अहतश् सुरणक्षत, सो्ीसकर, साधी पद्धत आहे. हा पकॅच 
वापरण्ाचे वेळापतक काटेकोरपणे पाळयून अहन्ोणजत गभ्वधारणा टाळता ्ेते. गभ्वहनरोधक गोळ्ा घेण्ाची 
रोज आठवण ठेवणे गरजेचे असते. मात, ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े पकॅच रोज बिलावा लागत नाही. 
आठवड्ातयून एकिाच पकॅच बिलावा लागतो. आपल्ाला जेवहा मयूल हवे आहे त्ावेळी हा गभ्वहनरोधक पकॅच 
वापरणे तुमही बंि करू शकता. हा पकॅच वापरणे बंि केल्ावर साधारण एक-िोन महहन् ांत तुमची मालसक 
पाळी पयूव्ववत होऊन हतचा सामान्  कालावधी सुरू होतो. गभ्वहनरोधक गोळ्ांसारखे संप्रेरक पोटाद्ारे शोषले 
जात नाहीत. त्ामुळे तुमहाला उलट्ा, अहतसार ्ांसारखा तास झाल्ास त्ाचा पकॅचवर पररणाम होत नाही. 
गभ्वहनरोधक पकॅच मालसक पाळी हन्धमत करण्ाबरोबर मालसक पाळीपयूवभीची लक्षणे कमी करण्ास मित करतो. 
्ा पकॅचचे काही आरोग्िा्ी फा्िेिेखील आहेत. मुरुम, हाडे पातळ होणे, सतन आणण अंडाश्ात गुठळी 
होणे, एकटोधपक गभ्वधारणा, गभा्वश् श्ेषमा आणण अंडाश्ाचा कक्व रोग, अंडाश्ात गंभीर संसग्व, अंडवाहक 
नललका आणण गभा्वश्ात संसग्व, अशकतपणा, लोहाची कमतरता, मालसक पाळीपयूवभीची लक्षणे कमी करण्ास 
ककंवा प्रहतबंधधत करण्ास मित करते.

िोटे

गभ्वहनरोधक पकॅच बिलण्ाच्ा वेळापतकाचे तुमही कसे पालन करतात ्ावर त्ाचा प्रभावीपणा अवलंबयून 
असतो. तुमही वेळापतक णजतके हन्धमत पाळतात हततकेच गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळते. हा गभ्वहनरोधक 
पकॅच वेळेवर बिलणे आवश्क असते. गभ्वहनरोधक पकॅच हा शरीरावर धचकटवलेला असल्ाने दिसयून ्ेतो त्ामुळे 
काही महहलांना मोकळेपणाने वावरताना अडचण ्ेऊ शकते. पकॅचमुळे मालसक पाळीत बिल होणे, सतन 
कोमल होणे, डोकेदुखी, मळमळ आणण कधीकधी रकतस्ाव होणे ्ांसारख्ा समस्ा जाणवयू शकतात. काही 
णस््ांना ज् ा जागी पकॅच लावला आहे त्ा जागी वेिना जाणवतात. परंतु, ही सव्व लक्षणे िोन ते तीन महहन् ांच्ा 
कालावधीत दूर होणे आवश्क आहे. पकॅच लावलेल्ा जागी जळजळ जाणवते. मात त्ात घाबरून जाण्ाचे 
कारण नाही. गभ्वहनरोधक पकॅचमुळे लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळत नाही. लैंहगक आजारांपासयून सवतःचे 
संरक्षण करण्ासाठी कंडोमसारख्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करावा.

ट्ान्सडम्वल पकॅच ही गभ्वहनरोधक पद्धती बहुतांश महहलांसाठी सो्ीसकर आणण सुरणक्षत पद्धत असते. परंतु, 
काही णस््ांमध्े वेन्स थ्ोमबोलसस (अशुद्ध रकतवाहहन् ांचा हवकार), आटतेररअल थोमब्रोलसस (रकतवाहहनीत 
गुठळी होणे), हृि्हवकाराचा झटका ्ांसारखे हवकार हवकलसत होऊ शकतात. जर तुमहाला रकतवाहहन् ांतील 
गुठळ्ांचा तास असेल तर तुमही गभ्वहनरोधक पकॅच वापरणे टाळा्ला हवे. सुरुवातीचे एका वषा्वत थोमब्रोलससचा 
धोका जासत असतो. हवशेषतः ज् ा स्सत्ांना धयूम्रपानाची सव् असते, ज् ांचे वजन जासत असते, ज् ांची बराच 
काळ शारीररक हालचाल नसते, ज् ा वहीलचेअरचा वापर करतात ककंवा कुटंुबातील एखाद्या व्कतीस कमी 
व्ात रकतवाहहन् ांसंबंधी काही हवकार असतो अशा स्सत्ांमध्े हा तास वाढण्ाची शक्ता जासत असते. जर 
तुमही धयूम्रपान करीत असाल, मधुमेही असाल, तणावात असाल, वजन म्ा्विेपेक्षा जासत असेल, अध्वलशशीचा 
तास असेल तर अशावेळी ट्ान्सडम्वल पकॅच वापरणे सुरू करण्ाआधी आपल्ा डरॉकटरांचा सलला घ्ावा. तसेच 
िातीत वेिना होणे, असवथि वाटणे, पा्ांना वेिनािा्ी सयूज ्ेणे, अशकतपणा जाणवणे, खोकल्ातयून रकत 
्ेणे, हात आणण पा्ात वेिना जाणवणे, पोटात दुखणे, डोकेदुखी, अध्वलशशी, बेशुद्ध होणे, बोलताना ककंवा 
वाचताना अडथळा ्ेणे, काहवळीची लक्षणे दिसणे ्ांसारखे तास जाणवल्ास तवररत आपल्ा डरॉकटरांशी 
संपक्व  साधा. ही सव्व लक्षणे ककंवा अशाप्रकारचे हवकार फार कवधचत महहलांमध्े जाणवतात. त्ामुळे 
ट्ान्सडम्वल पकॅच गभ्वहनरोधक पद्धत वापरणे सुरू करण्ाआधी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करावी व त्ांच्ा 
माग्विश्वनाने कोणती पद्धत आपल्ासाठी ्ोग् आहे हे ठरवावे.

https://www.drvarshaliclinic.com/mr?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/contraception/contraception-methods/how-to-avoid-pregnancy-by-barrier-contraception-methods?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf


गर्भनिरोधक पद्धती www.drvarshaliclinic.com/mr

संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती अंतःस्ावी प्रणाली, संप्रेरकांचा समावेश असलेली रासा्हनक संिेशवाहक प्रणाली, 
ग्ंथींचा समयूह आणण त्ांची प्रहतहरि्ा ्ावर का््व करते. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े कृहतम संप्रेरकांचे हवहवध 
प्रकार वापरले जातात जे स्ीच्ा शरीरात इसट्ोजेन आणण प्रोजेसटेररॉन संप्रेरकांच्ा उतपािनाची नककल करतात. 
हे संप्रेरक सतीबीज रोखतात, गभा्वश् ग्ीवाच्ा श्ेषमा घट् करतात आणण गभा्वश्ाचे असतर पातळ करून 
गभ्वधारणा रोखतात. प्रभावीपणे गभ्वधारणा टाळणे हे मुख्तः गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ाच्ा वेळापतकावर 
अवलंबयून असते. गभ्वहनरोधक गोळ्ा ही सवा्वधधक प्रमाणात वापरली जाणारी गभ्वहनरोधक पद्धत आहे. 
जगभरातील एकयू ण १८ टकके णस््ा संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करतात. संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती 
वापरण्ाचे काही दुषपररणाम असयून त्ासाठी कोणते संप्रेरक वापरले जातात ्ावर त्ाची अचयूकता अवलंबयून 
असते. ्ा पद्धतींच्ा वापराने शरीरावर होणारे दुषपररणाम काही महहन् ांमध्ेच दूर वहा्ला हवे. तसेच हेिेखील 
लक्षात घ्ा की, ्ा पद्धतींच्ा वापरानंतर उद्भवणाऱ्ा आरोग्ाच्ा समस्ा खरोखर हकरकोळ असतात ककंवा 
अधधक काळ दटकणाऱ्ा नसतात. त्ामुळेच कोणतीही संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धत वापरण्ापयूवभी ककंवा हतचा 
हवचार करण्ापयूवभी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. आपल्ासाठी कोणती गभ्वहनरोधक पद्धत ्ोग् आहे 
्ाबाबत हवचार करून गभ्वधारणा टाळण्ासाठी हतचा वापर करणे गरजेचे आहे. 
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दीर्भका्ीन प्रतिविमी गर्भतनरोधक पद्धिी 
[ए्एआरसी]

अतयंि प्ररावी आणण दीर्भका्ीन 
चा्णारी गर्भतनरोधक पद्धिी

या रागामधये

अंतग्वभभी् उपकरण (आ््यूडी) / संप्रेरकहवरहहत 
गभ्वहनरोधक पद्धती

संप्रेरक अंतग्वभभी् उपकरण (आ््यूडी) / अंतग्वभभी् 
प्रणाली (आ््यूएस)

गभ्वहनरोधक रोपण (इमलांट) गभ्वहनरोधक इंजेक्शन

िीघ्वकालीन प्रहतवतभी गभ्वहनरोधक पद्धती (एलएआरसी पद्धती) प्रभावी आणण हवश्वसनी् गभ्वहनरोधक पद्धती 
असयून ्ामुळे गभ्वधारणा जासत काळासाठी पुढे ढकलणे शक् होते. तुमहाला मयूल हवे असल्ास ही गभ्वहनरोधक 
पद्धती प्रहतवतभी महणजेच उलटप्रहरि्ा करून प्रजननक्षमता परत धमळवयून िेते. ्ा पद्धतीची प्रहतवतभी प्रहरि्ा 
पयूण्व झाल्ानंतर प्रजननक्षमतािेखील वेगाने परत ्ेण्ास सुरुवात होते. सव्व गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी ही पद्धती 
कुटंुब हन्ोजनासाठी सवा्वधधक प्रमाणात वापरली जाते. ्ा पद्धती इतक्ा लोकधप्र् होण्ामागचे कारण 
महणजे ्ामध्े लैंहगक संबंधाआधी, त्ािरम्ान ककंवा त्ानंतर ही पद्धती वापरणे लक्षात ठेवावे लागत नाही. 
तसेच गभ्वधारणा रोखण्ासाठी इतर कोणत्ाही गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे आवश्क नसते. कुटंुब 
हन्ोजनाच्ा बाबतीत ्ा पद्धतींमुळे सवातंत्् आणण मनःशांती धमळते.

अंतग्वभभी् उपकरण (करॉपर टी) ही एलएआरसी पद्धतींपैकी सवा्वधधक पसंती दिली जाणारी पद्धती आहे. 
पण ्ा व्हतररकत काही चचंतामुकत करणाऱ्ा एलएआरसी पद्धती उपलब्ध असयून त्ािेखील गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी फा्िेशीर ठरतात. ्ा पद्धतींमध्े अंतग्वभभी् प्रणाली, संप्रेरक करॉइल, गभ्वहनरोधक इंजेक्शन 
आणण गभ्वहनरोधक रोपण (इमलांट) ्ांचा समावेश आहे. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी एलएआरसी पद्धती ९९ 
टकक्ांपेक्षा जासत प्रभावी असते. महणजेच ्ा पद्धतीचा वापर करून केवळ १ टकके णस््ा गभ्ववती होण्ाची 
शक्ता असते. ्ा पद्धती कधी व हकती कालावधीसाठी संरक्षण िेतात ्ाची माहहती जाणयून घेणे फार महत्वाचे 
आहे. ्ा लेखात चारही िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी गभ्वहनरोधक पद्धतींहवष्ी माहहती, त्ा हकती प्रभावीपणे का््व 
करतात आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी हकती उप्ुकत आहेत ्ाहवष्ी तपशीलवार माहहती िेण्ात आली 
आहे.
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अंिग्भरमीय उपकरण (आययूडी) / 
संप्रेरकतवरत्ि गर्भतनरोधक पद्धिी

अंतग्वभभी् (इन्ट्ा्ुटेररन) उपकरण हे लवधचक पलाखसटक आणण तांब् ाच्ा एका िोट्ाशा तुकड्ापासयून 
त्ार केलेले असते. ज् ामध्े पलाखसटकच्ा तुकड्ाभोवती तांब् ाच्ा तार ककंवा िोरी गुंडाळलेली असते 
आणण एका बाजयूच्ा टोकाला आडव्ा दिशेने िोन धागे असतात. त्ामुळे ्ा उपकरणाचा आकार इंग्जीतील 
टी ्ा अक्षरासारखा दिसतो. महणयूनच ्ा अंतग्वभभी् गभ्वहनरोधक उपकरणाला (आ््यूडी ककंवा आ्सीडी), 
गभ्वहनरोधक करॉइल ककंवा करॉपर टी असे महणयून ओळखले जाते. आ््यूडी महणजेच करॉपर टीचे हवहवध 
प्रकार असयून ते मुख्तः तांबे आणण पृष्ठभागाच्ा क्षेतफळाच्ा संख्ेच्ा आधारे हवभागले जातात. अंतग्वभभी् 
गभ्वहनरोधक पद्धती ही कुटंुब हन्ोजनसाठी सवा्वधधक प्रमाणात वापरली जाते. हे उपकरण िीघ्वकाळ दटकणारे 
आणण गरज पडल्ास काढता ्ेणारे असयून गभ्वधारणा टाळण्ासाठी सवा्वधधक प्रभावी ठरते. ्ा गभ्वहनरोधक 
उपकरणामुळे तुमचे खासगी जीवन चचंतामुकत होते. ्ा उपकरणाचा सवा्वत मोठा फा्िा महणजे गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी इतर कोणत्ाही गभ्वहनरोधक पद्धतीचा आधार घ्ावा लागत नाही. तसेच त्ासाठी वेगळे 
कष्िेखील घ्ावे लागत नाहीत. त्ामुळेच ्ा उपकरणाला चचंतामुकत ठेवणारी गभ्वहनरोधक पद्धती असेही 
संबोधले जाते. हे गभ्वहनरोधक उपकरण िीघ्वकाळानंतर काढले तरीही तुमची प्रजननक्षमता सामान्  कथितीत 
्ेते, तीिेखील जासत वेळ न घेता. 

करॉपर टी तुमच्ा गभा्वश्ात टाकली जाते आणण गभा्वश् ग्ीवातयून आत गेल्ानंतर बाजयूला असलेल्ा 
िोन धाग्ांनी ्ोनीच्ा वरच्ा भागात लटकते. हे तांबे आ्न सोडते आणण गभा्वश्, अंडवाहक नललकेच्ा 
आतील रिव पिाथ्व बिलण्ास सुरुवात करते. जेणेकरून तेथे शुरिाणयूंचे अस्सततव दटकणे कठीण होते. ही 
करॉपर टी शुरिाणयूंना स्ीबीजांप्ांत जाण्ास रोखत असली तरीही काहीवेळा शुरिाणयू स्ीबीजांप्ांत पोहोचतात 
आणण त्ामुळे स्ीबीज फललत होऊ शकते. अशा पररकथितीत आ््यूडी स्ीबीजांना गभा्वश्ाच्ा असतराला 
जोडण्ापासयून थांबवते आणण गभ्वधारणा रोखण्ास मित करते.

प्रकार | दीघषाकालटीन आणण प्रकतवतमी गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत|े पाच ते दहा वरषे

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

करॉपर टी ही गभ्वहनरोधक पद्धती सवा्वधधक प्रभावी असयून हतची पररणामकारकता ९९ टकक्ांप्ांत आहे. 
महणजेच करॉपर टी गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करणाऱ्ा १०० स्सत्ांपैकी केवळ १ स्ी गभ्ववती होण्ाची 
शक्ता असते. ही पद्धती सवा्वधधक प्रभावी आहे, कारण ्ासाठी कोणताही सराव करावा लागत नाही ककंवा ती 
्ोग्ररत्ा वापरण्ासाठी वेगळे कष् घ्ावे लागत नाहीत. ही गभ्वहनरोधक पद्धती केवळ एकाच बाबतीत कमी 
पडते ते महणजे ्ा पद्धतीत लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण धमळत नाही. त्ामुळे फकत लैंहगक आजारापासयून 
संरक्षण धमळवण्ासाठी तुमहाला कंडोम वापरणे अत्ंत गरजेचे असते. तसेच आ््यूडीचा वापर करण्ाचा 
हवचार करण्ाआधी आपल्ा डरॉकटरांचा सलला घेणेिेखील आवश्क आहे.

आ््यूडी ककंवा करॉपर टी स्सत्ांसाठी पयूण्वपणे सुरणक्षत अशी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. मात, काही कवधचत 
स्सत्ांमध्े ्ाचे दुषपररणाम दिसतात ककंवा त्ांच्ासाठी ही पद्धत अडचणीची होते. ज् ा णस््ांना गभा्वश् ग्ीवा 
ककंवा गभा्वश्ाचा कक्व रोग, लैंहगक आजार आहे त्ांच्ासाठी आ््यूडी वापरणे सुरणक्षत नसते. कारण ्ामुळे 
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फायदे

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आ््यूडी ककंवा करॉपर टी गभ्वहनरोधक पद्धती अहतश् प्रभावी आणण िीघ्वकालीन 
उपा् आहे. एकिा हे उपकरण शरीरात टाकले की गभ्वधारणा टाळण्ाहवष्ी जासत हवचार करण्ाची गरज 
भासत नाही. ही करॉपर टी शरीरात टाकली की, तुमही चचंतामुकत जीवन जगयू शकता. ही पद्धती कधी वापरा्ची, 
कशी वापरा्ची, ती पयूण्वपणे प्रभावी ठरण्ासाठी वेगळे कष् घ्ावे लागत नाहीत ककंवा वेळही द्यावा लागत 
नाही. इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी ही सवा्वत चचंतामुकत ठेवणारी पद्धती आहे. करॉपर टी सहजपणे काढता ्ेते 
आणण ्ामुळे तुमच्ा प्रजनन क्षमतेवर काहीही पररणाम होत नाही. तसचे गभ्वधारणा होण्ास काहीच अडसर 
्ेत नाही. करॉपर टी काढल्ानंतर काही दिवसांतच तुमची प्रजननक्षमता सामान्  कथितीत ्ेण्ास सुरुवात 
होते. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीत कोणतेही संप्रेरक वापरलेले नसल्ाने त्ाचे शरीरावर दुषपररणाम होत नाही. 
इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींच्ा तुलनेत आ््यूडी ककंवा करॉपर टी ही उपकरणे गभ्वधारणा टाळण्ासाठी अधधक 
काळ संरक्षण िेतात. त्ामुळे ही गभ्वहनरोधक पद्धती खयूप हकफा्तशीर आहे. आ््यूडीचा वापर आपातकाललन 
गभ्वहनरोधक महणयूनिेखील करता ्ेतो. असुरणक्षत लैंहगक संबंध ठेवल्ानंतर १२० तासांच्ा आत करॉपर टी 
शरीरात बसवल्ास गभ्वधारणा रोखण्ासाठी ९९ टकके प्रभावी आहे.

िोटे

फार कवधचत णस््ांना करॉपर टीचा वापर करण्ाचे दुषपररणाम सहन करावे लागतात. ्ोनीमागा्वत आ््यूडी 
टाकल्ानंतर काहींना वेिना, पेटके, पाठदुखी, अधयूनमधयून हलका रकतस्ाव, अहन्धमत मालसक पाळी, 
अहतरकतस्ाव ्ांसारखा तास होऊ शकतो. हे सव्व दुषपररणाम काही दिवसांमध्े कमी होतात. ्ा वेिना कमी 
करण्ासाठी काही औषधे तुमही घेऊ शकता. हा तास ककंवा ्ा वेिना अधधक काळ राहहल्ास आपल्ा 
डरॉकटरांची भेट घ्ावी. डरॉकटर तुमचा तास समजावयून घेऊन इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींची माहहती िेतील. तसेच 
आ््यूडी गभ्वहनरोधक पद्धतीऐवजी तुमहाला सहन होईल, तुमची गरज पयूण्व करेल अशी दुसरी पद्धती सुचवतील. 
तसेच कुटंुब हन्ोजन आणण गभ्वधारणा टाळण्ासाठी का् करावे ्ाहवष्ी माग्विश्वन करतील. करॉपर टी 
गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े एकमेव म्ा्विा आहे ती महणजे ही पद्धती लैंहगक आजारापासयून संरक्षण िेत नाही. 
त्ामुळे लैंहगक आजारापासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोम ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा वापर करावा.

ओटीपोटात संसग्व ककंवा तांब् ाची अलजभी होण्ाची शक्ता असते. आ््यूडी आपल्ासाठी सुरणक्षत आहे 
की नाही हे जाणयून घेण्ासाठी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करा. आ््यूडी वापरताना गभ्ववती होणे फार दुरमंळ 
आहे, परंतु असे झाल्ास ककंवा गभ्वधारणा झाली असल्ाची खाती होताच करॉपर टी काढयून टाका. कारण 
गभा्वश्ाजवळ आ््यूडी असल्ास एकटोधपक महणजे गभ्वधारणेचे मयूळ थिान सोडयून होणारी गभ्वधारणा ककंवा 
आरोग्ाच्ा इतर काही समस्ा हनमा्वण होण्ाचा धोका वाढतो. त्ामुळेच आ््यूडी वापरत असताना तुमही 
गभ्ववती झालात तर डरॉकटरांशी तवररत संपक्व  साधण ेआवश्क असते.
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संप्रेरक अंिग्भरमीय उपकरण (आययूडी) 
/ अंिग्भरमीय प्रणा्ी (आययूएस)

प्रकार | दीघषाकालटीन आणण प्रकतवतमी करता येणारटी गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| ३ ते ५ वरषे

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

संप्रेरक अंतग्वभभी् उपकरणाला (आ््यूडी) अंतग्वभभी् प्रणाली (आ््यूएस) महणयून िेखील संबोधले जाते. 
हे लहान आकाराचे लवधचक असे पलाखसटकचे उपकरण असते, ज् ाचा आकार इंग्जीतील टी अक्षरासारखा 
असतो. ्ात प्रोजेसटोजेन संप्रेरकाने भरलेली एक डबी असते. ज् ातयून हळयूहळयू हे संप्रेरक गभा्वश्ात सोडले 
जाते. एका टोकाला जोडलेले िोन धागे गभा्वश् ग्ीवेतयून बाहेर पडतात आणण ्ोनीमागा्वत अडकतात. हे धागे 
उपकरण त्ाच्ा जागेवर आहे की नाही हे तपासण्ासाठी मित करतात आणण गरज पडल्ास हे उपकरण 
सहजपणे काढयून टाकण्ासाठी वापरले जातात. हे धागे ककंवा उपकरण शरीराबाहेर दिसत नाहीत. तसेच लैंहगक 
संबंधांिरम्ान आपल्ा जोडीिारास त्ाचे  अस्सततव जाणवत नाही. त्ामुळे ्ा गभ्वहनरोधक उपकरणाचा 
लैंहगक संबंधामध्े व्त्् ्ेत नाही.

इन्ट्ा्ुटेररन लससटीम आ््यूडीसारखी आहे, परंतु गभ्वधारणा रोखण्ासाठी ही लससटीम तांबे आ्न 
सोडण्ाऐवजी प्रोजेसटोजेन संप्रेरक सोडते. हे प्रोजेसटोजेन संप्रेरक अंडाश्ाद्ारे सोडलेल्ा नैसरगंक 
संप्रेरकांसारखेच असतात. हे संप्रेरक गभा्वश्ाच्ा प्रवेशद्ारावरील श्ेषमा महणजेच धचकट रिव िाट करतात. 
ज् ामुळे शुरिाणयूंना सतीबीजांप्ांत पोहोचणे कठीण होते. एखािवेळी जर काही शुरिाणयू सतीबीजाप्ांत पोहोचले 
तर हे संप्रेरक गभा्वश्ाचे असतर पातळ करून स्ीबीजाची वाढ रोखतात. तर कधीकधी काही स्सत्ांमध्े 
आ््यूएस अंडाश्ातयून स्ीबीज बाहेर सोडणे महणजे ओवहुलेशनची प्रहरि्ािेखील थांबवते.

गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आ््यूएस ही एक अहतश् प्रभावी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. ही पद्धती ९९ टकके 
्शसवी होते. १०० स्सत्ांमधयून १ स्ी गभ्ववती होण्ाची शक्ता ्ात असते. ्ा पद्धतीचे बहुतांश फा्िे 
करॉपर टी महणजेच आ््यूडीसारखेच आहेत. तर आ््यूएस ही पद्धतिेखील िीघ्वकालीन आणण प्रहतवतभी करता 
्ेण्ासारखी आहे. आ््यूएस गभ्वहनरोधक पद्धती मालसक पाळीतील तास कमी करते. तसेच साधारण वष्वभर 
ही पद्धत वापरल्ानंतर तुमची मालसक पाळीिेखील थांबयू होऊ शकते. 

आ््यूएस शरीरात बसवणे ककलष् प्रहरि्ा नाही. त्ासाठी फार कमी वेळ लागतो. तुमही गभ्ववती नसल्ास 
तुमच्ा मालसक पाळीिरम्ान हे उपकरण कोणत्ाही वेळी शरीरात बसवता ्ेते. हे उपकरण शरीरात 
बसवण्ाआधी ्ोनीमागा्वची कथिती सामान्  आहे की नाही ्ाची तपासणी डरॉकटर करतात. तसेच गभा्वश्ाचा 
आकार आणण त्ात कुठला संसग्व झालेला नाही ना ्ाचीिेखील पाहणी त्ांच्ाद्ारे केली जाते. जर सव्व 
पररकथिती सामान्  असेल तर ही प्रहरि्ा पयूण्व होण्ास वीस ते तीस धमहनटांपेक्षा जासत वेळ लागत नाही. 
आ््यूएस बसहवल्ानंतर जर तुमहाला असवथि वाटत असेल, ओटीपोटात दुखत असेल, ताप ्ेत असेल, 

वेबसाईट वर पहा >>
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फायदे

ही एक िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी करता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. ही पद्धती तीन ते पाच वषते का््व 
करते. इतर कोणत्ाही औषधांचा ्ा पद्धतीवर पररणाम होत नाही. आ््यूडीसारखेच फा्िे िेण्ाबरोबर ्ा 
गभ्वहनरोधक पद्धतीमुळे मालसक पाळीतील वेिना, रकतस्ाव कमी होण्ास मित होते. ्ा पद्धतीमुळे मालसक 
पाळी पयूण्वपणे थांबयूिेखील शकते. तसेच तुमही बाळाला सतनपान करीत असलात तरीही आ््यूएस ही पद्धती 
वापरणे सुरणक्षत असते.

िोटे

आ््यूएस प्रहरि्ेमुळे काहींना असवथि वाटयू शकते. तसेच मालसक पाळी अहन्धमत होऊ शकते ककंवा पयूण्वतः 
बंििेखील होऊ शकते. त्ामुळे काही स्सत्ांसाठी हे ्ोग् ठरत नाही. आ््यूएस बसहवल्ानंतर काही णस््ांना 
डोकेदुखी, मुरुम, सतन कोमल होणे, मयूड ससवंगज होणे ्ांसारख्ा लक्षणांचा सामना करावा लागतो. आ््यूएस 
गभ्वहनरोधक पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेण्ात मित करत नाही. त्ामुळे लैंहगक आजारापासयून 
संरक्षण होण्ासाठी कंडोम वापरणे आवश्क असते. काही णस््ांना ्ोनीमधयून अहन्धमत रकतस्ाव ककंवा 
हलका रकतस्ाव होऊ शकतो. सुरुवातीचे सहा महहने हा तास होण्ाचा अंिाज असतो. काही णस््ांना 
संप्रेरकांचा तास होण्ाची शक्ता असते. अशावेळी आपल्ा डरॉकटरांशी चचा्व करावी व त्ानंतर ही पद्धत 
वापरावी की नाही ्ाबद्दल सलला घ्ावा. तसेच गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आणखी काही उपा् करता ्ेईल 
्ाची माहहती घ्ावी.   

्ोनीतयून दुगांधी्ुकत स्ाव होत असेल तर तुमहाला संसग्व झालेला असयू शकतो. अशावेळी पुढील तपासणीसाठी 
ककंवा आ््यूएस काढयून टाकण्ासाठी तवररत आपल्ा डरॉकटरांची भेट घ्ा. बहुतांश णस््ा आ््यूएस सहजपणे 
वापरू शकतात. परंतु, सतनाचा कक्व रोग, गभा्वश् ग्ीवेचा कक्व रोग, ्कृताचे आजार, धमन् ांचे आजार ककंवा 
हृि्रोग, ओटीपोटात संसग्व ककंवा लैंहगक आजारासाठी उपचार घेतलेल्ा णस््ा आ््यूएस गभ्वहनरोधक 
पद्धतीचा वापर करू शकत नाहीत. आ््यूएस गभ्वहनरोधक पद्धती आपल्ासाठी ्ोग् आहे की नाही हे जाणयून 
घेण्ासाठी डरॉकटरांशी चचा्व करा. ते तुमहाला ्ोग् असलेली गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ाचा सलला िेतील. 
तसेच तुमच्ा गरजेनुसार आणण शरीराला मानवणारी गभ्वहनरोधक वापरून गभ्वधारणा कशी टाळावी आणण 
कुटंुब हन्ोजन कसे करावे ्ाचे माग्विश्वक करतील.
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गर्भतनरोधक रोपण (इम्ांट)

गभ्वहनरोधक रोपण (इमलांट) ही एक पलाखसटकची लहान आकाराची लवधचक काडी असते. माधचसपेटीतील 
काडीच्ा आकाराची ही काडी ४० धमलीमीटर लांब व २ धमलीमीटर रंुि असते. गभ्वहनरोधक रोपण महणजेच 
काडी ही आपल्ा हाताच्ा वरच्ा भागात तवचेच्ा खाली बसवली जाते. हे उपकरण अदृश् असल्ाने 
कुणालाही दिसत नाही. 

प्रकार | दीघषाकालटीन व प्रकतवतमी करता येणारटी गभषाकनरोिक पद्धतटी (एलएआरसटी)

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| ४ वराषातून एकदा

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

ही एक संप्रेरक गभ्वहनरोधक पद्धती आहे, ज् ात प्रोजेसटोजेन संप्रेरक असते. मालसक पाळीिरम्ान स्ीचे शरीर 
हे प्रोजेसटोजेन संप्रेरक बाहेर सोडत असते. गभ्वहनरोधक काडीत असलेले प्रोजेसटोजेन संप्रेरक गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी हळयूहळयू आपल्ा रकतप्रवाहात सोडले जाते. हे संप्रेरक िोनप्रकारे गभ्वधारणा रोखते. पहहला 
प्रकार महणजे, हे संप्रेरक आपल्ा गभा्वश् ग्ीवेवरील श्ेषमा (धचकट रिव) िाट करतात आणण शुरिाणयूंना 
सतीबीजांप्ांत पोहोचण्ास मज्ाव करतात. शुरिाणयू सतीबीजांप्ांत पोहोचयू न शकल्ाने गभ्वधारणा होत नाही. 
तसेच हे संप्रेरक गभा्वश्ाचे असतर पातळ करते. जेणेकरून शुरिाणयू सतीबीजाप्ांत पोहोचले तरी ते गभा्वश्ाला 
धचकटत नाही आणण त्ामुळे स्ीबीजाची वाढ होऊ शकत नाही.

टीप: गभ्वहनरोधक इमलांट बहुतेक भारतात उपलब्ध नाही. जर तुमही गभ्वहनरोधक पद्धती महणयून इमलांट 
वापरण्ाचा हवचार करत असाल, तर कृप्ा त्ाच्ा उपलब्धतेबद्दल डरॉकटरांचा सलला घ्ा.

गभ्वहनरोधक काडी ही एक अहतश् प्रभावी िीघ्वकालीन आणण प्रहतवतभी करता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. 
ही पद्धती ९९ टकके ्शसवी ठरते. महणजे साधारण वष्वभरात गभ्वहनरोधक काडी वापरणाऱ्ा १०० स्सत्ांपैकी 
केवळ १ सती गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. एचआ्वही, अपसमार, क्ष्रोग (टीबी) ्ासारख्ा आजारावर 
उपचारासाठी वापरली जाणारी औषधे गभ्वहनरोधक रोपणाचा प्रभाव कमी करू शकतात. त्ामुळे तुमहाला 
्ापैकी संबंधधत औषध सुरू झाल्ास त्ा डरॉकटरांना गभ्वहनरोधक रोपणाहवष्ी माहहती द्या. गभ्वहनरोधक काडी 
्ोग्वेळी बिलणे फार गरजेचे असते. त्ामुळे त्ाचे वेळापतक ककंवा ते बिलण्ाची तारीख नेहमी लक्षात 
ठेवावे आणण ते वेळच्ावेळी बिलावे. 

मालसक पाळी सुरू असताना ही काडी कधीही शरीरावर बसवता ्ेते. शरीरावर बसवल्ानंतर ते लगेच का््व 
करण्ास सुरुवात करते. जर तुमही नुकताच बाळाला जन्म दिला असेल आणण गभ्वहनरोधक काडी सुरुवातीच्ा 
२१ दिवसांत बसवले असेल तर ते तवररत का््व करा्ला सुरुवात करते. जर २१ दिवसानंतर गभ्वहनरोधक रोपण 
बसवले असले तर, गभ्वधारणा टाळण्ासाठी पुढील ७ दिवस इतर काही गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे 

वेबसाईट वर पहा >>

https://www.drvarshaliclinic.com/mr?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/contraception/contraception-methods?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/contraception/contraception-methods/how-to-avoid-pregnancy-by-long-acting-reversible-contraception-methods-larc#contraceptive-implants?utm_campaign=Learn&utm_source=article-document&utm_medium=pdf


गर्भनिरोधक पद्धती  www.drvarshaliclinic.com/mr

फायदे

गभ्वहनरोधक काडी ही अहतश् प्रभावी िीघ्वकालीन आणण प्रहतवतभी करता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. ही 
पद्धत वापरत असताना गभ्वधारणा टाळण्ासाठी हवशेष लक्ष द्यावे लागत नाही. हह गभ्वहनरोधक काडी एकिा 
शरीरावर लावली की, पुढील तीन वषते त्ाकडे लक्ष िेण्ाची गरज भासत नाही. हे गभ्वहनरोधक उपकरण मालसक 
पाळीतील तास कमी करण्ाचे कामही करते. तसेच तुमही बाळाला सतनपान करीत असाल आणण ्ा काळात 
गभ्वधारणा टाळा्ची असल्ास गभ्वहनरोधक काडी ही तुमच्ासाठी ्ोग् गभ्वहनरोधक पद्धती असयू शकते. ही 
काडी शरीरावर बसवणे आणण काढयून टाकणे सोपे असते. हे रोपण काढल्ानंतर प्रजननक्षमता िेखील सामान्  
कथितीत लवकर परत ्ेते. ज् ा स्सत्ा एसट्ोजेनवर आधाररत गभ्वहनरोधक पद्धती वापरत नाहीत त्ांच्ासाठी हह 
गभ्वहनरोधक काडी सवा्वधधक उप्ोगी असते. गभ्वहनरोधक काडी ही गभा्वश्ाच्ा कक्व रोगापासयून काही प्रमाणात 
संरक्षण िेण्ास मित करते.

िोटे

गभ्वहनरोधक काडी शरीरात बसवण्ासाठी व काढण्ासाठी एक िोटीशी वैद्यकी् प्रहरि्ा पयूण्व करावी लागते. 
ही काडी शरीरातील ज् ा जागी ठेवली जाते त्ा भागावर काही काळ मऊपणा, िोटीशी जखम ककंवा सयूज ्ेऊ 
शकते. हाताची हालचाल झाल्ावर तो तास तुमहाला जाणवयू शकतो आणण कधीकधी असवथितािेखील जाणवयू 
शकते. गभ्वहनरोधक रोपणाचा मुख् तोटा महणजे मालसक पाळीवर त्ाचा होणारा पररणाम. ्ा रोपणामुळे 
मालसक पाळी अहन्धमत होऊ शकते ककंवा अपेक्षेपेक्षा अधधक दिवस राहू शकते ककंवा पयूण्वपणे बंि होऊ 
शकते. तसेच डोकेदुखी, मुरुम, मळमळ, सतन कोमल होणे, मयूड ससवंगज होणे, लैंहगक संबंधांची इच्ा कमी होणे 
्ासारखे दुषपररणाम जाणवयू शकतात. हा सव्व तास कमी होण्ात साधारणपणे सुरुवातीचे तीन महहने जातात. 
मात, तीन महहन् ानंतर तास कमी होत नसेल तर आपल्ा डरॉकटरांशी संपक्व  साधा. हा तास होण्ामागची कारणे 
जाणयून घेण्ाचा प्र्तन करा. ही गभ्वहनरोधक पद्धती तुमच्ा शरीराला सहन होते आहे की नाही ्ाबद्दल डरॉकटर 
्ोग् ते माग्विश्वन करतील. तसेच गभ्वधारणा टाळण्ासाठी तुमहाला सहन होऊ शकते अशी गभ्वहनरोधक पद्धती 
वापरण्ाचा सलला िेतील.    

आवश्क असते. गभ्वहनरोधक रोपण बहुतांश स्सत्ांच्ा शरीराला सहन होते. मात, गभ्ववती, सतनाचा कक्व रोग, 
्कृताचे आजार, लसरोलसस (कोणत्ाही इंदरि्ातील ऱहासकारक बिल), ्कृतातील गाठ, मधयूमेह, हृि्रोग, 
एचआ्वही, अपसमार आणण क्ष्रोग (टीबी) ्ांसारखे आजार ककंवा त्ावर काही उपचार सुरू असतील आणण 
्ा काळात मालसक पाळी हन्धमत सुरू ठेवा्ची असेल तर गभ्वहनरोधक रोपण पद्धती वापरण्ास ्ोग् नसते.
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गर्भतनरोधक इंजेक्शन

प्रकार | दीघषाकालटीन व प्रकतवतमी गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| तटीन मकहने

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

गभ्वहनरोधक इंजेक्शनमध्े प्रोजेसटोजेन संप्रेरक असते. डेपो-मेड्रॉकझी प्रोजेसटेररॉन एलसटेट (डीएमपीए) 
इंजेक्शनचा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी वापरले जाते. भारतात ्ाची डेपो-प्रोवेरा ्ा नावाने माकते टटंग केली जाते. 
्ा गभ्वहनरोधक इंजेक्शन्सना डेपो-प्रोवेरा, डेपो शरॉट ककंवा डीएमपीए असेही संबोधले जाते. ्ा गभ्वहनरोधक 
इंजेक्शनमध्े प्रोजेसटोजेन संप्रेरक असते जे एखाद्या सतीच्ा अंडाश्ाद्ारे नैसरगंकररत्ा त्ार केलेल्ा 
संप्रेरकासारखेच असते.

गभ्वहनरोधक इंजेक्शन गभ्वहनरोधक रोपणाप्रमाणेच काम करते. प्रोजेसटोजेन संप्रेरक आपल्ा रकतप्रवाहात 
कथिरपणे सोडले जाते. हे संप्रेरक अंडाश्ाला िर महहन् ाला सतीबीज सोडण्ापासयून प्रहतबंधधत करून 
गभ्वधारणा टाळते. जेवहा सतीबीज त्ार होत नाहीत तेवहा तुमही गभ्ववती होऊ शकत नाही. तसेच हे संप्रेरक 
गभा्वश् ग्ीवेच्ा श्ेषमािेखील जाड करते, ज् ामुळे शुरिाणयू आणण सतीबीज ्ांचे धमलन होत होणे कठीण होते. 
शुरिाणयू आणण सतीबीज एकत ्ेऊ न शकल्ाने गभ्वधारणा रोखता ्ेते.

गभ्वहनरोधक इंजेक्शन ही अहतश् प्रभावी िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी करता ्ेणारी गभ्वहनरोधक पद्धती आहे. 
जेवहा हे इंजेक्शन ्ोग्ररत्ा वापरले जाते तेवहा ते ९९ टकके पररणामकारक ठरते. ्ाचा अथ्व असा की, 
गभ्वहनरोधक इंजेक्शन वापरणाऱ्ा १०० स्सत्ांपैकी केवळ १ सती गभ्ववती होण्ाची शक्ता असते. काहीवेळा 
स्सत्ा इंजेक्शन घ्ा्ला हवसरतात त्ामुळे हे इंजेक्शन ९४ टकके प्रभावी मानले जाते. साधारण १२ ते १३ 
आठवडे महणजे ३ ते ४ महहन् ांतयून एकिा ककंवा वषा्वतयून ४ वेळा हे इंजेक्शन घेणे आवश्क असते. एकिा 
गभ्वहनरोधक इंजेक्शन घेतल्ानंतर त्ाचा प्रभाव तीन महहने राहतो. त्ामुळे पुढील तीन महहन् ात तुमहाला 
गभ्वधारणा होण्ाचे हन्ोजन करता ्ेत नाही. तसेच त्ाचे दुषपररणामिेखील टाळता ्ेत नाहीत. इंजेक्शन 
डरॉकटरांनी िेणे गरजेचे असते. त्ामुळे इंजेक्शनचे वेळापतक पाहून डरॉकटरांशी भेट हनणचित करता ्ा्ला हवी. 
जर तुमही गभ्वहनरोधक इंजेक्शन घ्ा्चे हवसरलात तर गभ्वधारणेपासयून संरक्षण धमळणार नाही. पहहले इंजेक्शन 
घेतल्ानंतर पुढील इंजेक्शन घेण्ास पंधरा आठवड्ांचा कालावधी गेला तरीिेखील तुमहाला गभ्वधारणेपासयून 
संरक्षण धमळणार नाही.

गभ्वहनरोधक इंजेक्शन बहुतांश णस््ांना सहन होते. तुमही नुकताच बाळाला जन्म दिला असेल ककंवा बाळाला 
सतनपान करीत असाल तरीही तुमहाला गभ्वहनरोधक इंजेक्शनचा वापर करता ्ेईल. मात, सतनाचा कक्व रोग, 
अहन्धमत ककंवा अस्पष् रकतस्ाव, धमन् ांसंबंधी आजार, हृि्रोग, ककंवा ओसटेओपोरोलसस (हाडे पातळ 
होण्ाचा आजार) ्ांसारख्ा शारीररक व्ाधी असतील तर गभ्वहनरोधक इंजेक्शन तुमच्ासाठी ्ोग् प्ा्व् 
ठरणार नाही. मालसक पाळी चरि बिलयू न्े ककंवा पुढील एक वषा्वत मयूल हवे असेल तर अशावेळी गभ्वहनरोधक 
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फायदे

गभ्वहनरोधक इंजेक्शन ही िीघ्वकालीन आणण थांबवता ्ेणारी पद्धत गभ्वधारणा रोखण्ासाठी अहतश् उप्ोगी 
आहे. डरॉकटरांच्ा िेखरेखीखाली घेतले जाणारे हे इंजेक्शन सुरणक्षत व सो्ीसकर असते. ्ा गभ्वहनरोधक 
इंजेक्शनमुळे लैंहगक जीवनात कोणताही अडथळा ्ेत नाही तसेच, तुमहाला हवे तेवहा लैंहगक संबंध ठेवता 
्ेतात. गभ्वहनरोधक इंजेक्शनमुळे मालसक पाळीचा कालावधी कमी होऊ शकतो. तसेच तुमही जोप्ांत हे 
इंजेक्शन वापरत आहात तोप्ांत मालसक पाळी ्ेणे बंि होऊ शकते. ही का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धती 
नसल्ाने तुमहाला हवी तेवहा थांबवता ्ेते व त्ासाठी वेगळे कष्िेखील घ्ावे लागत नाही. जर तुमही बाळाला 
सतनपान करीत असाल आणण ्ा कालावधीत गभ्वधारणा टाळण्ासाठी गभ्वहनरोधक महणयून इंजेक्शनचा वापर 
करणार असाल तर तो हनण्व् तुमहाला फा्द्याचा राहील.

िोटे

गभ्वहनरोधक इंजेक्शनच्ा वापरामुळे मालसक पाळी अहन्धमत होणे, अधधक काळ राहणे ककंवा पयूण्वपणे बंि 
होणे ्ा गोष्ींचा अनुभव ्ेऊ शकतो. मालसक पाळीतील हे बिल काहींना तासिा्क वाटयू शकतात. एकिा 
इंजेक्शन घेतले की ते साधारण तीन महहन् ांप्ांत प्रभावी असते. त्ामुळे ्ा काळात होणारे दुषपररणाम 
काही काळ सहन करावे लागयू शकतात. डेपो-प्रोवेरा प्रकारचे इंजेक्शन वापरल्ाने हाडांवर त्ाचा दुषपररणाम 
होऊ शकतो. हवशेषतः ज् ा महहलांना ओसटेओपोरोलसस (हाडे पातळ होण्ाचा आजार) तास असतो त्ांच्ा 
शरीरावर हा पररणाम होण्ाची शक्ता जासत असते. जर तुमही वष्वभरात मयूल होऊ िेण्ाचे हन्ोजन करत 
असाल तर अशावेळी गभ्वहनरोधक इंजेक्शनचा प्ा्व् तुमच्ासाठी ्ोग् ठरणार नाही. कारण ्ा इंजेक्शनमुळे 
तुमची प्रजननक्षमता पयूव्वकथितीत ्ेण्ासाठी नऊ ते १० महहन् ांचा कालावधी लागतो. िर तीन महहन् ांनी एक 
इंजेक्शन घेणे महत्वाचे असते. ही गभ्वहनरोधक पद्धती लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. तसेच इंजेक्शन 
घेतल्ानंतर मळमळ, वजन वाढणे, डोकेदुखी, सतन कोमल होणे ककंवा नैराश् ्ेणे ्ांसारखे दुषपररणाम जाणवयू 
शकतात. जर तुमहाला हे सव्व तास होत असतील तर डरॉकटरांशी चचा्व करा. ते तुमहाला सहन होणाऱ्ा इतर 
गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ाचा सलला िेतील. 

इंजेक्शन हा ्ोग् प्ा्व् ठरत नाही. ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीमध्े संप्रेरकांमध्े बिल होत असतात आणण ते 
काहीवेळा तुमच्ासाठी अ्ोग् असतात. त्ामुळे ही गभ्वहनरोधक पद्धती वापरण्ाचा हवचार करण्ापयूवभी 
डरॉकटरांचा सलला घ्ा व गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ्ोग् गभ्वहनरोधक पद्धती कोणती ्ाहवष्ी माहहती जाणयून 
घ्ा.
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िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी गभ्वहनरोधक पद्धती इतर गभ्वहनरोधकांच्ा तुलनेत सवा्वधधक प्रभावी आहेत. ही पद्धती 
बरेच वष्व दटकते आणण ती कशी, कधी वापरा्ची ्ाबाबत वेगळे लक्ष िेण्ाची गरज नसते. ्ा पद्धतीतील 
उपकरणे एकिा शरीरात बसवली की, गभ्वधारणा टाळण्ाबाबत तुमही चचंतामुकत जीवन जगयू शकतात. 
लैंहगक संबंधाआधी, त्ा िरम्ान ककंवा त्ा नंतर ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीहवष्ी हवचार करावा लागत नाही. 
्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा सवा्वत मोठा फा्िा महणजे त्ा िीघ्वकाळ दटकणाऱ्ा आहेत, का्मसवरुपी नाही. 
सव्व िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी करता ्ेणाऱ्ा गभ्वहनरोधक पद्धती लोकधप्र् आहेत. परंतु, ्ापैकी आ््यूडी 
ककंवा करॉपर टी ही पद्धती भारतात सवा्वधधक प्रमाणात वापरली जाते. िीघ्वकाळ वापरण्ासाठी व कुटंुब 
हन्ोजनासाठी ही पद्धती अहतश् उत्म प्ा्व् आहे. आ््यूडी गभ्वहनरोधक पद्धतीचा खच्व आणण त्ाची 
वैद्यकी् प्रहरि्ा इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींच्ा तुलनेत कमी आहे. िीघ्वकालीन व प्रहतवतभी करता ्ेणारी 
गभ्वहनरोधक पद्धती सवा्वधधक संरक्षण िेते, तसेच चचंतामुकत ठेवते आणण सवा्वत महत्वाचे महणजे आपल्ाला 
त्ाकडे लक्ष िेण्ाची गरज नसते. त्ामुळेच ज् ा स्सत्ांचे लैंहगक जीवन अधधक सरिी् असते त्ांच्ासाठी ही 
पद्धत उप्ोगी ठरते. कारण, गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही पद्धती िीघ्वकाळ उप्ोगी ठरते. 

तनषकष्भ आणण सारांश
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कायमस्वरुपी गर्भतनरोधक पद्धिी

गर्भधारणा कायमची थांबवणयासाठी 
गर्भतनरोधक पद्धिी

या रागामधये

पुरुष नसबंिी ककंवा शुरिवाहहनी बंि गभ्वहनरोधक 
शस्हरि्ा

महहला नसबंिी ककंवा स्ीबीजवाहहनी बंिी 
गभ्वहनरोधक पद्धती

पुरुष आणण सतीमधील नसबंिी पद्धती ्ा का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धती आहेत, ज् ा गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी खयूप प्रभावी ठरतात. आपल्ाला ्ापुढे मुल नको आहे ककंवा भहवष्ातिेखील ्ाहवष्ी काही 
हवचार न करण्ाची खाती असणाऱ्ांना ही पद्धत फा्िेशीर ठरते. एकिा नसबंिी केल्ानंतर ती पुन्हा खोलणे 
खयूप कठीण असते. तसेच ्ाची उलटप्रहरि्ा करा्चे ठरलेच तर ती खयूप खरचंक आणण बहुतांश वेळा ्शसवी 
होणे अशक् असते. त्ामुळे कोणत्ाही प्रकारची नसबंिी पद्धती हनवडण्ापयूवभी ककंवा ठरवण्ापयूवभी सतीरोग 
तज्जांचा सलला घ्ावा. तुमच्ासाठी कोणती पद्धत ्ोग् आहे, कोणती पद्धत तुमहाला फा्िेशीर ठरणारी आहे 
्ाबाबत तुमच्ा सतीरोग तज्ज तुमहाला मित करू शकतील. तसेच गरजेनुसार कोणती गभ्वहनरोधक पद्धती 
िीघ्वकालासाठी ्ोग् आहेत ्ाचेिेखील माग्विश्वन करतील.

नसबंिीच्ा अनेक पद्धती आहेत, त्ा सव्व अंडवाहक नललका अडहवण्ाचे काम करतात. जेवहा शुरिाणयू व 
स्ीबीजांचे धमलन होत नाही तेवहा प्रजननिेखील होत नाही आणण ्ामुळे गभ्वधारणा होऊ शकत नाही. स्ी आणण 
पुरुष िोघांमध्े नसबंिी करता ्ेते. स्सत्ांसाठी असलेल्ा नसबंिीला ट्ुबल ललगेशन महणजेच बीजवाहहन् ा 
बांधणे असे महणतात तर पुरुषांसाठी असलेल्ा नसबंिीला वेसेकटोमी महणजेच वास डेफरेन्स नावाची 
शुरिवाहहनी बंि करणे असे महणतात. गभ्वधारणा रोखण्ासाठी ्ा िोन्ही गभ्वहनरोधक पद्धती ९९ टकक्ांपेक्षा 
जासत प्रभावी आहेत.

वेबसाईट वर पहा >>

सतीमधील नसबंिी आणण पुरुषामधील नसबंिी करण्ाचा हनण्व् अनेक घटकांवर अवलंबयून असतो. ्ाहवष्ी 
हनण्व् घेताना ककंवा हवचार करताना आपला जोडीिार, पालक आणण डरॉकटर ्ांच्ाशी चचा्व करा. ्ा 
का््वपद्धतींचा सामाणजक, भावहनक आणण शारीररक पररणाम हवचारात घ्ा. नसबंिीची कोणतीही पद्धत 
ठरवताना त्ासाठी लागणारा खच्व, त्ातयून बरे होण्ास लागणारा वेळ आणण भहवष्ात ्ा नसबंिीची 
उलटप्रहरि्ा महणजे ती नस खोलता ्ेते का ्ा सव्व गोष्ींचा हवचार करा. ्ा लेखात आपण पुरुष नसबंिी 
आणण स्ी नसबंिी ्ा गभ्वहनरोधक पद्धतींची संपयूण्व माहहती, त्ांचे फा्िे आणण का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक 
पद्धतींचा वापर करून गभ्वधारणा कशी टाळावी हे जाणयून घेणार आहोत.
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प्रकार | कायमस्वरुपटी गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| आयुषयात एकदाच

लैंकगक आजारांपासून संरक्षण | नाहटी

स्ी नसबंिी ही का्म गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक आहे आणण हतला ट्ुबल ललगेशन महणजेच बीजवाहहनी 
बंिी महणयून संबोधले जाते. बीजवाहहनी बंिी ही एक शस्हरि्ा आहे ज् ामध्े गभ्वधारणा टाळण्ासाठी आपल्ा 
अंडवाहक नललका धचरल्ा जातात, बांधल्ा जातात ककंवा का्मच्ा रोखल्ा जातात. ट्ुबल ललगेशनला 
नळ्ा बांधणे असेही महटले जाते हववाहहत िाम्पत्ामध्े ही शस्हरि्ा गभ्वधारणा टाळण्ासाठी सवा्वधधक 
वापरली जाते. 

मत््ा नसबंदी ककगिवा 
स्ीबीजवात्नी बंदी गर्भतनरोधक 
पद्धिी

िर महहन् ाला, आपल्ा अंडाश्ातयून अंडी बाहेर सोडली जातात ्ालाच ओवहुलेशन असे महणतात. अंडवाहक 
नललका (फकॅ लोधप्न ट्ुब) ही अंडी अंडाश्ापासयून गभा्वश्ात घेऊन जाते. ्ानंतर ही अंडी शुरिाणयू ्ेण्ासाठी 
आणण अंड्ाचे फलन होण्ासाठी काही दिवस प्रतीक्षा करतात. जेवहा एखािी शुरिाणयू पेशी एखाद्या अंड्ात 
धमसळते तेवहा गभा्वश्ात फललत अंड्ाचे रोपण होते. सतीमधील नसबंिीनंतर हे अंडे वाहून नेणारी अंडवाहक 
नललका स्ीबीजांना अंडाश्ातयून गभा्वश्ात जाऊ िेणे बंि करते. ही वाहहनी एकिा बंि केल्ानंतर शुरिाणयू 
स्ीबीजांप्ांत पोहोचयू शकत नाहीत आणण गभ्वधारणा होऊ शकत नाही.  

स्ी नसबंिीच्ा अनेक पद्धती आहेत. बीजवाहहनी बंिी प्रहरि्ेचे अनेक प्रकार आहेत. त्ामध्े अंडवाहक 
नललकेचा िोटा तुकडा  काढयून टाकणे, नललका बंि करणे ककंवा तेथे धचमटा बसवणे ्ा प्रहरि्ेचा वापर केला 
जातो. चीर पद्धतीमध्े अंडवाहक नललकेप्ांत पोहोचण्ासाठी आपल्ा पोटावरील तवचा थोडी कापण्ात ्ेते. 
्ामध्े लकॅप्रोसकोपी आणण धमनी लेप्रोटोमी ्ा िोन मुख् चीर पद्धती वापरल्ा जातात. ्ोनी आणण गभा्वश्ाच्ा 
शेवटच्ा भागाद्ारे हवना-चीर नसबंिी केली जाते. हवना-चीर नसबंिी शस्हरि्ेिरम्ान, डरॉकटर आपल्ा प्रत्ेक 
अंडवाहक नललकेमध्े एक लहान गुंडाळी ठेवतात. कालांतराने ्ा गुंडाळीभोवती नैसरगंकररत्ा ऊती (दटश्ुज) 
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पुढे वाचा

बीजवाहहनी बंिी ही का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धत आहे. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी ही ९९ टकक्ांहून 
अधधक प्रभावी पद्धत असयून अशाप्रकारच्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा अवलंब केलेल्ा १०० महहलांपैकी केवळ 
१ पेक्षा कमी महहला गभ्ववती होते. स्ी नसबंिीच्ा पद्धती अधधक प्रभावी असयून त्ाकडे हवशेष लक्ष िेण्ाची 
आवश्कता नसते. ही पद्धत गभ्वधारणा होऊ न्े ्ासाठी का्म फा्िेशीर ठरते. ्ा प्रहरि्ेमुळे लैंहगक 
संबंधांवेळी एखािी गभ्वहनरोधक पद्धत न वापरल्ासिेखील चचंतेचे कारण उरत नाही. बीजवाहहनी बंिीमुळे 
गभ्वधारणा टाळण्ाची प्रहरि्ा तवररत सुरू होते. हवना-चीर नसबंिी प्रहरि्ेत गभ्वधारणा रोखण्ाची सुरुवात 
साधारण तीन महहन् ानंतर होते. त्ामुळेच ्ा काळात लैंहगक संबंध ठेवताना इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा प्ा्व् 
वापरावा. ्ा शस्हरि्ेनंतर काही दिवसांनी डरॉकटर तपासणी करतात आणण गभ्वहनरोधक न वापरता लैंहगक 
संबंध ठेवण्ास परवानगी िेतात. बीजवाहहनी बंिी लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण िेत नाही. त्ामुळे लैंहगक 
आजार टाळण्ासाठी का्म कंडोमसारख्ा सुरणक्षत गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करण्ाचा सलला डरॉकटर 
िेतात.

वाढतात आणण अंडवाहक नललका बंि होते. ्ा प्रकारच्ा शस्हरि्ेनंतर महहला लवकर बऱ्ा होतात. तसेच 
त्ाच दिवशी आपले िैनंदिन काम ककंवा नोकरीवर रुजयू होऊ शकतात. जर चीर पद्धतीने नसबंिी केली गेली तर 
त्ातयून बरे होण्ासाठी साधारण िोन ते तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. तसेच पुढील आठवडाभर कोणतेही 
शारीररक काम टाळण्ाचा सलला डरॉकटरांकडयून दिला जातो.
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मत््ा नसबंदी ककगिवा 
स्ीबीजवात्नी बंदी गर्भतनरोधक 
पद्धिी

पुढे वाचा

बीजवाहहन् ा बंि करणे ककंवा सती नसबंिी करणे ही एक सुरणक्षत वैद्यकी् प्रहरि्ा आहे. नसबंिीनंतर कोणतीही 
गंभीर समस्ा उद्भवणे हे फार कवधचत घडते. शस्हरि्ा केलेल्ा जागी पुरळ उटणे, सयूज ्ेणे, श्वास घेण्ास 
तास होणे, ताप ्ेणे, पोटात सतत तीव्र वेिना होणे, ्ोनीतयून स्ाव होणे आणण वास ्ेणे, शस्हरि्ा केलेल्ा 
जागी रकतस्ाव होणे असा काही तास होत असल्ास डरॉकटरांचा सलला घ्ावा. नसबंिी केल्ानंतर अंडवाहक 
नललका पुन्हा जोडल्ा जाणे ककंवा खुल्ा होणे हे फार कवधचत होते. परंतु, ्ा नललका खुल्ा झाल्ा तर 
गभ्वधारणा होण्ाची शक्ता वाढते. नसबंिीनंतर गभ्वधारणा झाल्ास तुमच्ा अंडवाहक नललकेमध्े गभ्वधारणा 
हवकलसत होऊ शकते. ज् ाला एकटोधपक गभ्वधारणा महणजेच गभा्वश्ाचे मयूळ थिान सोडयून होणारी गभ्वधारणा 
महणतात. एकटोधपक गभ्वधारणा धोकािा्क असते. त्ामुळे नसबंिीनंतर गभ्वधारणा झाल्ास तवररत डरॉकटरांना 
कळवावे. स्ी नसबंिी का्मची प्रहरि्ा असयून हतची उलटप्रहरि्ा करणे जवळजवळ अशक् असते. काही 
प्रकरणांमध्े ही नसबंिी खोलली जाऊ शकते, परंतु त्ानंतर ती हकतपत का््व करते हे बऱ्ाच घटकांवर 
अवलंबयून असते. नसबंिी करताना वापरली गेलेली पद्धत ्ासाठी सवा्वत महत्वाची असते. त्ामुळे स्ी नसबंिी 
करण्ाचा हवचार हा सव्वसमावेशक असावा. भहवष्ात आपल्ाला मयूल नको असेल आणण ्ाहवष्ी पयूण्वपणे 
खाती असेल तरंच नसबंिी करावी. त्ामुळे का्मसवरुपी नसबंिी करण्ाआधी इतर िीघ्वकाळ दटकणाऱ्ा 
गभ्वहनरोधक पद्धतींचािेखील अभ्ास करावा आणण त्ानंतर आपल्ाला कोणत्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीचा 
आवश्कता आहे ्ावरून पुढील हनण्व् हनचित करा. 
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फायदे

स्ी नसबंिी ककंवा बीजवाहहनी बंि करणे ही प्रहरि्ा का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक आहे. ही पद्धत 
गभ्वधारणा रोखण्ासाठी सवा्वधधक प्रभावी ठरते. तसेच लैंहगक संबंधांपयूवभी ककंवा त्ानंतर त्ाकडे हवशेष लक्ष 
िेण्ाची गरजिेखील भासत नाही. सती नसबंिी गभ्वहनरोधक पद्धत लैंहगक संबंधांमध्े व्त्् हनमा्वण करत 
नाही. तसेच गभ्वधारणा टाळण्ात सवा्वधधक प्रभावी ठरते. स्ी नसबंिी ही संप्रेरक न वापरता केली जाणारी 
प्रहरि्ा असल्ाने त्ाचे शरीरावर हवपररत पररणाम होत नाहीत. तुमही एखािा वैद्यकी् उपचार घेत असल्ास 
आणण संप्रेरकांवर आधाररत गभ्वहनरोधक पद्धत वापरू शकत नसल्ास ही पद्धत सवा्वधधक सुरणक्षत ठरते. 

िोटे

स्ी नसबंिी ककंवा बीजवाहहनी बंिी शसतहरि्ा ही का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक प्रहरि्ा असयून ही शस्हरि्ा 
केल्ानंतर तुमची प्रजनन क्षमता परत ्ेऊ शकत नाही. तुमही कधीही गभ्ववती होऊ इकच्त असल्ास 
नसबंिीची उलट प्रहरि्ा करणे खयूप कठीण आणण खरचंक असते. त्ामुळे ही शस्हरि्ा करण्ाआधी 
आपल्ाला भहवष्ात कधीही मयूल नको आहे ्ाचा खातीपयूव्वक हवचार करा्ला हवा. गभ्वधारणा कशी टाळता 
्ेईल ्ासाठी तुमही हवचार करत असाल तर इतर िीघ्वकालीन गभ्वहनरोधक पद्धतीिेखील उपलब्ध आहेत. 
्ा पद्धतीचा एकिा वापर केल्ानंतर त्ाकडे नव्ाने लक्ष िेण्ाची गरज भासत नाही. आ््ुडीसारख्ा 
िीघ्वकालीन आणण प्रहतवतभी गभ्वहनरोधक पद्धती तुमच्ासाठी ्ोग् ठरू शकतात. आपल्ाला आवश्क 
असलेल्ा गभ्वहनरोधक पद्धतीबद्दल डरॉकटरांसोबत चचा्व करा. ते तुमहाला नसबंिी आणण इतर गभ्वहनरोधक 
पद्धतींबद्दल माग्विश्वन करतील. कधीकधी, स्ी नसबंिी प्रहरि्ेमुळे संसग्व होऊ शकतो, परंतु तो हकरकोळ 
औषधोपचारांनी बरा होतो. त्ाच चचंता करण्ासारखे कारण नसते. नसबंिी केल्ानंतर दिसणारे दुषपररणाम 
काही आठवड्ांतच बरे होणे गरजेचे असते, असे न झाल्ास तवररत डरॉकटरांशी संपक्व  साधावा. स्ी नसबंिी 
गभ्वहनरोधक पद्धत लैंहगक संबंधांतयून पसरणाऱ्ा आजारांपासयून संरक्षण करत नाही. त्ामुळेच लैंहगक 
आजारांपासयून संरक्षण धमळवण्ासाठी कंडोमसारख्ा इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे आवश्क आहे. 
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पुरुष नसबंिी ही का्म गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक पद्धत आहे. पुरुष नसबंिीमध्े पुरुषांच्ा अंडकोषातील 
शुरिाणयू वाहून नेणारी लहान नललका (तवचेपासयून त्ार झालेली एक धपशवी जी २ भागांमध्े हवभागलेली असते 
ज् ात अंडकोष असते) कापली ककंवा रोखली जाते. पुरुष नसबंिी प्रहरि्ा अंत्त सोपी असयून सामान् तः 
रुगणाल्ात साधारण ३० धमहनटात पयूण्व होत असते. 

पुरुष नसबंदी ककगिवा शुक्रवात्नी 
बंद गर्भतनरोधक शस्तक्रया

पुरुष नसबंिी पद्धत शुरिाणयूंना सतीबीजामध्े जाण्ापासयून रोखयून गभ्वधारणा टाळते. शुरिाणयू पुरुषांच्ा 
अंडकोषात त्ार केले जातात, त्ानंतर ते अंडकोष सोडयून ‘वास डेफरन्स’ नावाच्ा िोन नललकांमधयून प्रवास 
करतात. त्ानंतर शुरिाणयू वी््व त्ार करण्ासाठी इतर रिवपिाथा्वत धमसळतात. जेवहा शयूरिाणयू असलेले वी््व 
्ोनीमध्े जाते, तेवहा ्ामुळे गभ्वधारणा होते. पुरुष नसबंिीच्ा पद्धतींमध्े डरॉकटर प्रत्ेक वास डेफरन्स 
शुरिवाहहनी बंि करतात ककंवा कापतात. ्ामुळे शुरिाणयूंचे वी्ा्वमध्े धमश्रण होत नाही. शुरिवाहहनी बंि 
केल्ानंतर पुरुषाच्ा वी्ा्वमध्े शयूरिाणयू नसतात. तुमचे अंडकोष शुरिाणयू त्ार करतात, परंतु ते वी्ा्वमध्े 
धमसळत नाहीत. हे शुरिाणयू शरीराद्ारे शोषले जातात. लैंहगक संबंधांिरम्ान तुमचे वी््वसखलन होते. परंतु, त्ात 
कोणतेही शुरिाणयू नसल्ाने स्ीबीजे फललत होत नाही आणण गभ्वधारणािेखील होत नाही.

पुरुष नसबंिी महणजेच शुरिवाहहनी बंि करणे ही का्मसवरुपी गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक असयून गभ्वधारणा 
टाळण्ासाठी अधधक प्रभावी पद्धत आहे. ही शस्हरि्ा ९९ टकक्ांहून अधधक प्रभावी ठरते आणण शुरिवाहहनी 
बंि केल्ानंतर गभ्वधारणा होणे फारच दुरमंळ असते. शुरिवाहहनी बंि केल्ानंतर वी््व शुरिाणयूमुकत होण्ासाठी 
सुमारे तीन महहने लागतात. त्ामुळे शस्हरि्ेनंतर १२ आठवड्ांनी डरॉकटर तुमहाला वी््व चाचणी करण्ास 
सांगतात. जर, वी््व शुरिाणयू मुकत असेल तर ही बाब उत्म असते कारण तुमहाला इतर काही उपा् करण्ाची 
गरज भासत नाही. तसेच गभ्वधारणा कशी टाळता ्ेईल ्ासाठी वेगळा प्ा्व् शोधावा लागत नाही. परंतु, ्ा 
तीन महहन् ाच्ा काळात लैंहगक संबंध ठेवताना तुमही केवळ नसबंिीवर अवलंबयून राहू शकत नाहीत. ्ा काळात 
गभ्वधारणा होऊ न्े ्ासाठी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे आवश्क असते. 

प्रकार | कायमस्वरुपटी गभषाकनरोिक पद्धतटी

प्रभावटी | ९९%

ककतटी वेळा वापरावटी लागत े| आयुषयभर दटकणारटी

लैंकगक आजारापासून संरक्षण | नाहटी वेबसाईट वर पहा >>
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पुरुष नसबंिी शस्हरि्ेचे िोन माग्व आहेत. एक चीर पद्धत आणण दुसरी हवना-चीर पद्धत. ्ा िोन्ही नसबंिी 
प्रहरि्ांमध्े तुमच्ा अंडकोषांना सुन् करण्ासाठी शस्हरि्ेच्ा जागी भयूल दिली जाते. त्ामुळे शस्हरि्ेवेळी 
वेिना जाणवत नाहीत. चीर पद्धतीत डरॉकटर तुमच्ा अंडकोषाच्ा तवचेवर िेि करतात आणण ्ा िोट्ा 
िेिाद्ारे शुरिाणयू वाहून नेणाऱ्ा वाहहन् ा बंि केल्ा जातात. काही वेळा ्ा वाहहन् ा बांधल्ा जातात. 
शस्हरि्ेच्ा धचमट्ाद्ारे त्ा रोखल्ा जातात ककंवा हवद्युत प्रवाहाने बंि केल्ा जातात. कधीकधी प्रत्ेक 
नळीचा िोटासा भाग काढयून टाकला जातो. हवना-चीर पद्धतीत, डरॉकटर आपल्ा अंडकोषाच्ा तवचेवर एक 
लहान लिरि (पंकचर) पाडतात. त्ानंतर शुरिवाहहन् ा बांधल्ा जातात ककंवा बंि केल्ा जातात. िोटे लिरि 
लवकर भरते. तसेच शस्हरि्ा केलेल्ा जागी टाकेिेखील टाकले जात नाहीत आणण त्ाचे डागिेखील पडत 
नाहीत.

पुरुष शुरिवाहहनी बंिी ही कमी वेळात होणारी शस्हरि्ा आहे आणण ्ानंतर तुमही लगेच घरीिेखील जाऊ 
शकतात. शस्हरि्ेनंतर काही काळ असवथिता ककंवा वेिना जाणवयू शकतात, परंतु त्ा जासत दुखावणाऱ्ा 
नसतात. तसेच एखािी िोटी जखम ककंवा शसतहरि्ा केलेल्ा जागी काही दिवस सयूज ्ेऊ शकते. वेिना 
कमी करण्ासाठी वेिनाशामक औषधे ककंवा घट् अंतव्वस्े, व्ा्ामासाठी वापरले जाणारे कपडे तुमही पररधान 
करू शकता. ्ामुळे असवथिता कमी होण्ास मित होईल. पुरुष नसबंिीनंतर साधारणपणे एक आठवडाभर 
कोणतेही जड शारीररक काम ककंवा व्ा्ाम न करण्ाचा सलला िेण्ात ्ेतो. नसबंिी शस्हरि्ेनंतर संसग्व 
होण्ाचे प्रमाण फार दुरमंळ असते. ताप ्ेणे, शस्हरि्ा केलेल्ा जागी रकत ककंवा पयू ्ेणे, अंडकोष क्षेतात 
खयूप वेिना ककंवा सयूज जाणवणे असे काही घडल्ास तवररत डरॉकटरांचा सलला घ्ा. बहुतेक पुरुषांना फकत 
िोन दिवसांच्ा हवश्रांतीची आवश्कता असते. परंतु, जर तुमच्ा नोकरीच्ा दठकाणी शारीररक श्रमाचे काम 
जासत असले तर, त्ा कामातयून साधारण एक आठवड्ाची सुट्ी घेण्ाचा सलला दिला जातो. शस्हरि्ेच्ा 
िोन दिवसानंतर तुमही लैंहगक संबंध ठेवयू शकता, परंतु सुरुवातीच्ा तीन महहन् ांमध्े गभ्वधारणा टाळण्ासाठी 
इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे लक्षात ठेवा्ला हवे. तसेच हे लक्षात ठेवा की पुरुष नसबंिी लैंहगक 
आजारांपासयून संरक्षण करीत नाही. त्ामुळे लैंहगक आजार टाळण्ासाठी तुमहाला नेहमीच कंडोमसारख्ा इतर 
गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर करणे आवश्क असते.
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फायदे

गभ्वधारणेचा प्रश्न कसा टाळता ्ेईल ्ासाठी का्मचा उपा् हवा असेल तर नसबंिी हे उत्म उत्र आहे. पुरुष 
नसबंिी ही का्म गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक आहे आणण गभ्वधारणा रोखण्ासाठी सवा्वत प्रभावीिेखील 
आहे. गभ्वधारणा टाळण्ासाठी हा उपा् ९९ टकक्ांहून अधधक जासत प्रभावी असतो आणण लैंहगक संबंधांपयूवभी 
ककंवा त्ानंतर त्ाकडे लक्ष िेण्ाची गरज भासत नाही. हा उपा् गभ्वधारणा टाळण्ाची हमी िेतो तसेच 
लैंहगक संबंधात व्त््िेखील आणत नाही. हा का्मसवरुपी उपा् असल्ाने मेधडकल सटोअरमध्े जाऊन 
गभ्वहनरोधक खरेिी करण्ाची गरज भासत नाही ककंवा कोणतीही तारीख, वेळ, प्रहरि्ा लक्षात ठेवण्ाची 
आवश्कता नाही. तसेच लैंहगक संबंधांिरम्ान ककंवा नंतर कोणतीही गोळी ककंवा गभ्वहनरोधक वापरण्ाची 
आवश्कता नसते. तसेच ्ा पद्धतीमध्े शरीरात कोणत्ाच प्रकारचे संप्रेरक सोडले जात नसल्ाने त्ाचे 
शरीरावर दुषपररणाम होत नाहीत. पुरुषांमधील नसबंिी ही स्सत्ांमधील नसबंिीपेक्षा सोपी आणण सुरणक्षत 
असल्ाने अधधक हवश्वासाह्व पद्धत ठरते. 

िोटे

पुरुष नसबंिी ही का्मसवपरुपी गभ्वहनरोधक पद्धतींपैकी एक पद्धत आहे. त्ामुळे नसबंिीनंतर तुमची 
प्रजननक्षमता कधीही परत ्ेऊ शकत नाही. जर तुमहाला पुन्हा कधी वडील वहा्चे असेल, तर त्ासाठी 
करावी लागणारी उलट प्रहरि्ा खयूप गुंतागुंतीची ककंवा खरचंक असते. नसबंिीनंतर भहवष्ात तुमही कधीही 
कुणालाही गभ्ववती करू शकत नाही. त्ामुळे आपल्ाला भहवष्ात मयूल नको आहे ्ाची खाती असल्ावरच 
पुरुष नसबंिीचा प्ा्व्ाचा हवचार करा्ला हवा. पुरुष नसबंिी प्रभावी होण्ासाठी सुमारे १२ आठवडे महणजेच 
तीन महहन् ांचा कालावधी लागतो. ्ाकाळात गभ्वधारणा टाळण्ासाठी इतर गभ्वहनरोधक पद्धतींचा वापर 
करणे आवश्क असते. कधीकधी पुरुष नसबंिी प्रहरि्ेमुळे संसग्व होऊ शकतो, परंतु हे सहसा हकरकोळ 
औषधोपचारांनी बरे होऊ शकते. तसेच शस्हरि्ेनंतर तुमहाला काही काळ वेिना, रकतस्ाव, जखम ककंवा 
सयूज ्ा गोष्ी जाणवयू शकतात. हा सव्व तास काही आठवड्ांतर दूर वहा्ला हवा, असे झाले नाही तर कृप्ा 
आपल्ा डरॉकटरांचा सलला घ्ा. पुरुष नसबंिी गभ्वहनरोधक पद्धत लैंहगक संबंधांतयून पसरणाऱ्ा आजारांपासयून 
संरक्षण करत नाही. लैंहगक आजारांपासयून संरक्षण करण्ासाठी तुमहाला का्म कंडोमसारख्ा गभ्वहनरोधक 
पद्धतींचा वापर करणे आवश्क असते.

पुरुष नसबंदी ककगिवा शुक्रवात्नी 
बंद गर्भतनरोधक शस्तक्रया
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गभ्वधारणेचा प्रश्न कसा टाळावा ्ासाठी नसबंिी हे एक अहतश् प्रभावी आणण का्मचे उत्र आहे. अनेक 
हववाहहत िाम्पत्े स्ी-पुरुष नसबंिीच्ा पद्धतींपैकी स्ी नसबंिी ्ा पद्धतीचा अधधक प्रमाणात अवलंब करतात. 
गभ्वधारणा टाळण्ासाठी नसबंिी पद्धत ९९ टकक्ांहून अधधक प्रभावी असते. ्ा हवश्वासाह्वतेचे मुख् कारण 
महणजे त्ाकडे आपल्ाला लक्ष द्यावे लागत नाही. एकिा नसंबिी प्रहरि्ा पयूण्व झाली की, गभ्वधारणा कशी 
टाळावी ्ाबद्दल वेगळा हवचार करण्ाची आवश्कता नसते.

नसबंिीच्ा सव्व पद्धतींमध्े अंडवाहक नललका बंि केली जाते. स्ी अंडवाहक नललका अंडाश्ापासयून 
गभा्वश्ात स्ीबीज पोहोचवण्ाचे काम करतात तर पुरुष अंडवाहक नललका शुरिाणयू पोहोचवण्ाचे काम 
करतात. हे शुरिाणयू रिवपिाथा्वत धमसळयून वी््व त्ार करतात. नसबंिी प्रहरि्ेत ्ा अंडवाहक नळ्ा कापल्ा 
जातात, बांधल्ा जातात ककंवा बंि केल्ा जातात. ्ामुळे अंडी आणण शरिाणयू एकत ्ेण्ासाठी कोणताही माग्व 
नसल्ाने गभ्वधारण होऊ शकत नाही. नसबंिीच्ा ्ा पद्धती का्मसवरुपी असतात. तर, त्ांची उलटप्रहरि्ा 
करा्ची असेल तर त्ासाठी करावी लागणारी प्रहरि्ा कठीण, ककलष् आणण खरचंक असते. ्ासाठी प्ा्व् 
महणयून तुमहाला इतर िीघ्वकालीन गभ्वहनरोधक पद्धतींचा अवलंब करता ्ेतो. ज् ा पद्धतींमुळे लैंहगक संबंधांमध्े 
व्त्् ्ेत नाही आणण तुमची प्रजनन क्षमतािेखील का्म राहते. भहवष्ात कधी तुमहाला मयूल हवे असेल तर 
िीघ्वकालीन गभ्वहनरोधक पद्धती थांबवयून तुमही मयूल होण्ासाठी प्र्तन करू शकता. 

नसबंिी करणे हा मोठा आणण महत्वपयूण्व हनण्व् असतो. भहवष्ात मयूल नको असल्ास िाम्पत् ्ा पद्धतीचा 
हवचार करतात. परंतु, हा हनण्व् घेताना सव्वसमावेशक हवचार वहा्ला हवा. आपल्ा जोडीिाराशी, पालकांशी 
आणण कुटंुबातील इतर महत्वाच्ा व्कतींशी ्ाबाबत अवश् चचा्व करा. हा त्ा िाम्पत्ाचा हनण्व् असला 
तरीही आपल्ाबद्दल काळजी करणाऱ्ा वडीलधाऱ्ा आणण जवळच्ा व्कतींशी ्ाबाबत सललामसलत अवश् 
करा. नसबंिी करण्ाचा एखाद्या स्ी ककंवा पुरुषाचा हनण्व् ही हतची ककंवा त्ाची हनवड असणे आवश्क आहे. 
कुटंुबी्, जोडीिार ककंवा इतर कुणीही त्ाबाबत सकती करू शकत नाही. आपल्ा हनण्व्ावर लशककामोत्वब 
करण्ाआधी डरॉकटरांशीिेखील चचा्व अवश् करा. ते तुमहाला गभ्वधारणा कशी टाळावी, कुटंुब हन्ोजन कसे 
करावे ्ाहवष्ी माग्विश्वन करतील. 

तनषकष्भ आणण सारांश
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गभषावतटी होणे आणण बाळ होणे हा खूप आनंददायटी प्रवास आहे. प्रतयेक स्त्टीचया आयुषयात हा क्षण सववोच्च 
आनंदाचा असतो. बहुतांशवेळा अकनयोजजत गभषािारणा तणाव कनमाषाण करते. कारण यामुळे तुमचया 
भकवषयातटील योजना, कौटंुकबक जबाबदाऱया आणण इतर सवषा गोष्ींवर पररणाम होणार असतो. तसेच 
अनपेणक्षत गभषािारणेमुळे असंखय सामाजजक, आरथंक आणण वैयस्कतक पैलुंवर मोठा पररणाम होतो. हे सवषा 
पररणाम तुमहटी यो्य गभषाकनरोिक पद्धतटी आणण यो्य कुटंुब कनयोजनातटील कनवडटीद्ारे टाळू शकता आणण 
तुमहाला मुल केरहा हवे आहे हे ठरवू शकता. 

आपलयाकडे उपलब्ध असलेलया सवषा गभषाकनरोिक पद्धतींमिून सववोत्तम पद्धत कनवडणे किटीकिटी गोंिळात 
टाकणारे असते. कंडोम, गभषाकनरोिक गोळया, आययुडटी यांसारखया बऱयाच पद्धतटी उपलब्ध आहेत. परंतु, 
आपलयासाठी सवाषात यो्य पद्धत कोणतटी हे कनवडणयासाठी डॉकटरांचटी मदत ककंवा सलला घेणे यो्य 
ठरते. या गभषाकनरोिक पद्धतटी आणण कुटंुब कनयोजनाबद्दल तुमहाला जजतकी जास्त माकहतटी असेल कततके 
तुमहटी तुमचया लैंकगक आरो्यावर कनयंत्ण ठेवू शकता. आपलयाला मुल किटी रहावे याकवरयटी कनयोजन 
करणयातहटी तुमहाला मदत धमळेल. 

मातृतव हटी जटीवनाला कलाटणटी देणारटी घटना आहे. तयासाठी यो्य कनयोजन करा. गभषािारणा नको असेल 
तर गभषािारणा टाळणयासाठी यो्य गभषाकनरोिक पद्धतटीचा वापर करा. गभषािारणा झालयानंतर आनंदाने 
कतचा स्वटीकार करा आनंदाचटी जागा तणावाला घेऊ देऊ नका. तसेच आपलयाला भकवषयात काय हवे याचटी 
चचंता करणयाऐवजटी तयासाठी कनयोजन करा.
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डॉ. वराषालटी माळी या प्रसुतटी शास्त् आणण स्त्टीरोग शास्त्ात प्रवटीण असून या क्षेत्ात कायषारत आहेत. 
पुणयातटील डॉ. डटी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाकवद्यालयातून तयांनटी एमबटीबटीएसचे चशक्षण पूणषा केले असून 
तयानंतर डटीएनबटी (प्रसुकतशास्त् व स्त्टीरोग शास्त्) यामधये जजहांगटीर हॉगस्पटल पुणे येथून पद्वुत्तर चशक्षण 
घेतले आहे. तसेच युकनवरसंटी ऑफ श्ेगस्वग होलस्टाइन, जमषानटी येथून गायनेकॉलॉजटीकल एन्ोस्कोपटी या 
कवरयात कडपलोमा पूणषा केला आहे. प्रसुतटी आणण स्त्टीरोग तजज्ञ महणून तयांना अनेक वरायंचा गाढा अनुभव 
आहे. तसेच या कवरयात तया व्ाखयाता महणूनदेखटील मागषादशषान करतात. पुणयातटील मारंुजटी येथटील लाइफ 
ररपस््लक टाउनचशपमधये तयांचे चचककतसालय असून कहंजवडटी, वाकड आणण उपनगरांतटील म्स्त्यांना तया 
वैद्यकीय सेवा देतात. हसतमुख आणण आश्ासक स्वभाव, प्रसुतटी आणण स्त्टीरोगांकवरयटी सखोल ज्ञान 
यामुळे म्स्त्यांना तयांचे मागषादशषान फायदेशटीर आणण मदत करणारे ठरते आहे. डॉ. वराषालटी या दोन मुलींचया 
आई असून मातृतव हटी सवायंगसुंदर भेट असलयाचे तया मानतात. आपले ज्ञान आणण चशक्षणाचा म्स्त्यांना 
फायदा रहावा यासाठी तया प्रयतनशटील आहेत.

हे पुस्तक डॉ.वराषालटी माळी यांनटी चलकहलेलया कवकवि लेखांचे संकलन आहे. गभषाकनरोिक पद्धतींशटी संबंधित 
सवषा लेख वाचणयासाठी https://www.drvarshaliclinic.com/mr/learn/contraception/
contraception-methods चा संदभषा घया. तुमहटी या पुस्तकाचटी पटीडटीएफ प्रत डाउनलोड  करू शकता. 
पटीडटीएफ प्रत डाउनलोड करणयासाठी खालटील कयूआर कोड स्कॅन करा.

डॉ. वर्षाली म्ळी

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्ीरोग आणण प्रसूतिशास्त्)

तडप्ोमा इन स्त्ीरोग एन्ोस्कोपी - जम्भनी
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