
www.lodz.naszemiasto.plwww.lodz.naszemiasto.pl Polska Dziennik Łódzki | 24 czerwca 2011 | 1514 | 24 czerwca 2011 | Polska Dziennik Łódzki

Fakty 24|Łódź Fakty 24|ŁódźMagazynMagazyn S

Sekszaczynająwwieku15lat.
Nie rozmawiają otym z rodzi-
cami,wszkoletraktujesiętojako
tabu.Wiedzęczerpiąodkoleża-
nek ze szkoły iz podwórka. Nie
chcą „wtopić” i dlatego próbują
sięzabezpieczyć po„swojemu”.
Antykoncepcja podwórkowa
wŁódzkiemkwitnie.Kończysię
niechcianąciążąalbodramatem
w gabinecie ginekologicznym.

O wakacyjnym seksie marzy
jużpołowaabsolwentówgimna-
zjów, jedna czwarta ma go już
zasobą.Po wakacjachliczbaciąż
i wizyt ulekarzy ginekologów
wzrasta wŁódzkiem o 30 proc.
Dlaczego?

Jedziemynawycieczkę,
bierzemy...wteczkę
16-letnia Nastazja pakuje już
ostatnie rzeczy do walizki.
W środę miała zakończenie
roku,awsobotęwyjeżdżana ko-
lonie doJastarni. Oprócz stroju
kąpielowego,okularówsłonecz-
nych ikremów do opalania, za-
bierazesobągazetęzartykułem
„Jakuwieśćchłopakawdziesięć
dni.” Czytała go kilka razy, ale
wskazówki się jeszcze przyda-
dzą. Do walizki chowa coś jesz-
cze. Portmonetkę pełną środ-
ków antykoncepcyjnych. Zbie-
rałajeprzezdwamiesiące–kilka
ukradła mamie, cztery siostrze,

akilkadostałaodkoleżanek.Jest
jedyną dziewczyną zjej paczki,
która pierwszy raz ma dopiero
przedsobą.Chce,żeby„to”stało
sięwwakacje,akoloniesąideal-
nym pretekstem.

Nastazja jest „odpowie-
dzialna”, dlatego nie zapomina
oantykoncepcji.

– Wstydzę się pójść dogine-
kologa, bo koleżanka z klasy
poszła w czerwcu do przy-
chodni, a doktor ją wyśmiał
i tabletek nie zapisał. Tylko
wstydusięnajadła,areceptyitak
nie dostała. Po co mam się stre-
sować – odpowiada Nastazja.

Koleżanki z klasy zrobiły
Nastazji wykład przed pierw-
szym razem.

–Kiedyprzyjdziejużtenczas,
weź dwie pigułki, a następne
dwieweźnadrugidzień.Pigułki
zawsze działają, mimo że są
zróżnych firm. We wszystkich
jest to samo – zapewniały.

Nastazja zapakowała port-
monetkę z tabletkami do wa-
lizki. Głęboko, żeby mama ich
nie znalazła.

– Mam nadzieję, że ten
pierwszy raz będzie roman-
tyczny – marzy przed wyjaz-
dem.

Młode dziewczyny coraz
częściej myślą oantykoncepcji,
ale nie wiedzą, jak ją stosować
i nie mają na nią pieniędzy.
Wstydzą się powiedzieć rodzi-

com,azkieszonkowegoniezaw-
sze wystarcza.

Nastazja robi tak samo.
– Kilka pigułek przed, kilka

poi będę bezpieczna. Przecież
nie mogę mieć teraz dziecka, bo
jestem za młoda. Pamiętam jak
w szkole jedna dziewczyna
zaszła wciążę, to od razu ją wy-
rzucili. Nie chcę być kolejną.
Poza tym, co by było, gdyby ro-
dzicesiędowiedzieli–tłumaczy
dziewczyna.

A prezerwatywy? – Chłopcy
ich nie lubią. Tak przekonywały

mnie koleżanki. Poza tym nie
chcę się przyznać nakoloniach,
że to mój pierwszy raz. A jak po-
wiem chłopakowi, że biorę pi-
gułki,tobędziemyślał,żejestem
doświadczona – zapewnia
Nastazja.

Antykoncepcjamoże
chronić,ale iszkodzić
Podwórkowa antykoncepcja
może skończyć się tragicznie.
Dojednejzłódzkichprzychodni
trafiładwatygodnietemu17-let-
nia Karina. Dziewczyna odmie-

siąca miała silne krwawienia.
Nie wiedziała, co się dzieje, dla-
tego zgłosiła się do ginekologa.
Wrozmowie przyznała, że sto-
sowała antykoncepcję hormo-
nalną. Ale tylko czasami.

–Niewspółżyłamregularnie,
dlatego brałam pigułki tylko
przed seksem i po. Najczęściej
w weekend, ale też nie każdy.
Myślałam, że tym sposobem
będę bezpieczniejsza, bo im
mniej tabletek, tym lepiej – tłu-
maczyła lekarzowi.

Karina miała mdłości, bóle
brzucha i lekkie krwawienia.
Ostatniamiesiączkaprzedłużyła
się dotrzech tygodni. Wszystko
przezterapię, jakązafundowała
sobie nastolatka.

– Leki antykoncepcyjne są
wPolsce wydawane tylko na re-
ceptę, dlatego że samodzielne
braniejestbardzoniebezpieczne.
Gdybypacjentkisamemogłyre-
gulować swoją antykoncepcję,
tabletki można by kupić w kio-
sku.Wszystkiepigułkimająpre-
cyzyjniedobranedawkihormo-
nów, które należy przyjmować
wokreślonymczasie,dlategonie
możnaichsamodzielniedawko-
wać. Takie zachowanie może
prowadzić dopoważnych prob-
lemów zdrowotnych – mówi gi-
nekolog prof. Jarosław Kalinka,
ordynatoroddziałuperinatologii
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Madurowicza

wŁodzi. – Nieregularne branie
tabletek może spowodować ro-
zregulowanie cyklu miesięcz-
nego, zaburzenia owulacji, nad-
mierneobciążeniewątrobyipo-
wikłania zakrzepowe. Jeśli
nastolatki do tego palą papie-
rosy, atak niestety często bywa,
toryzykorośnie–dodaje.

Z takimi problemami boryka
się teraz Karina. Dziewczyna
przez dwa miesiące brała przy-
padkowe tabletki. Teraz musi
braćhormony,żebyuregulować
cykl menstruacyjny. Łodzianka
czujesięjużlepiej,alenajadłasię
dużo strachu.

– Myślałam, że jeśli wezmę
kilka tabletek, anie przekroczę
miesięcznejdawki,czyli30pigu-
łek, to nic się nie stanie. Czasem
bolała mnie głowa i miałam
mdłości, ale myślałam, że to
od papierosów i piwa. Teraz
czuję się dużo lepiej – zapewnia
licealistka.

Receptynajlepiejkupić
winternecie
ZupełnieinaczejzrobiłaSandra,
która mieszka naRudzie Pabia-
nickiejiwkwietniuskończyła16
lat. Od roku ma chłopaka, zktó-
rym regularnie uprawia seks.

– To miłość od pierwszego
wejrzenia. Nie chodzi nam
o seks, my się po prostu ko-
chamy – przekonuje dziew-
czyna.

Sandra od trzech miesięcy
bierzetabletkiantykoncepcyjne,
ale ulekarza nigdy nie była.

–Mójchłopakkupujerecepty
winternecie. Ma dobre źródło,
zawszeprzechodzą.Pigułkiwy-
kupuję w osiedlowej aptece. Je-
śliniemamakuratrecepty,zaw-
sze udaje mi się wyprosić jedno
opakowanie, bo kłamię, że le-
karznaurlopiealbonachorobo-
wym i doniosę receptę, jak
wróci. Biorę te same pigułki co
koleżankazklasy.Byłau lekarza
zmamą i on doradził, że te pi-
gułki są najlepsze dla młodych
dziewczyn. Są nowoczesne i się
ponichnietyje–zapewniaSan-
dra.

Dziewczyna jest z siebie
dumna, bo ani nie przytyła, ani
nie zaszła w ciążę. Skutków
ubocznych też nie było.

Sandra miała jednak dużo
szczęścia, bo nie wszystkie
dziewczyny trafiają od razu
w„dziesiątkę”.

–Niewszystkiekobietymogą
braćśrodkihormonalne,bocza-
semsąmedyczneprzeciwwska-
zania.Dlategotakważnejest,by
przedwzięciempierwszychtab-
letek zgłosić się doginekologa.
Lekarzmusizrobićpodstawowe
badania, przede wszystkim wą-
trobowe. Rozmawia się też zpa-
cjentką , czy wrodzinie nie było
przypadkówzakrzepicy,czyza-
torów krążeniowo-sercowych.

JoannaBarczykowska
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Zapakowała
nakoloniepodręcznik

jakuwieśćchłopaka
iportmonetkę
zpigułkami

Mogą być także ginekologiczne
przeciwwskazania, związane
z budową ciała kobiety. Nie
można tego bagatelizować –
uważa prof. Jarosław Kalinka.
-Jeślidziewczynanietrafiztab-
letkami, może dojść do
zatorowości płucnej. Hormony
mogą też mieć działanie
fotouczulającepodczasletniego
opalania się.

Tak samo niebezpieczne są
przeterminowane leki, które
można czasem dostać w łódz-
kich halach targowych. Sprze-
dawcy przekonują, że tabletki
działają przez pół roku po dacie
ważności.Lekarzeprzestrzegają
jednak,żeprzeterminowanylek
może poważnie zaszkodzić.

– Przeterminowane tabletki
antykoncepcyjne wnajlepszym
raziemogąpoprostuniezadzia-
łać i współżycie skończy się
ciążą. Ale skutki mogą być dużo
poważniejsze. Producent daje
gwarancję na działanie tylko
wokreślonym terminie, potem
mogą wystąpić niepożądane
skutki uboczne – przekonuje
prof. Kalinka.

Szybciejdojrzewają,
szybciejsię„kochają”
Według badań seksuologa prof.
Zbigniewa Izdebskiego, w Pol-
sceprzed15.rokiemżyciainicja-
cjęseksualnąprzechodziconaj-
mniej3proc.dziewcząti10proc.

chłopców. Wrzeczywistości te
liczbysązdecydowaniewiększe.
– Młodzież zawsze chce się wy-
bielić,dlategowkażdejankiecie
zawyżają wiek swojej inicjacji.
Wrzeczywistości średnim wie-
kiempierwszegowspółżyciajest
17 lat. Są oczywiście z jednej

strony 12-latki, które już upra-
wiają seks, ale są też 30-letnie
dziewice – mówi dr Aleksandra
Robacha, wojewódzki konsul-
tant ds. seksuologii wŁodzi.

Nastolatkicorazwcześniejza-
czynająinteresowaćsięseksem.
Łatwy dostęp doantykoncepcji
nie idzie niestety w parze
zeświadomościąseksualną.A ta
wciąż pozostawia wiele do ży-
czenia.

Pytania nastolatków, jakie
wysyłają doedukatorów seksu-
alnych z Nieformalnej Grupy
„Ponton”, dorosłym wydają się
śmieszne, ale dobrze pokazują,
ile młodzi wiedzą o seksie. 60
proc. nadsyłanych pytań doty-
czyantykoncepcji.Cointeresuje
nastolatkizwojewództwałódz-
kiego?

Kaja, Piotrków Trybunalski,
16lat:„Czytoprawda,żewciążę
nie da się zajść podczas pierw-
szego razu?”.

Magda, Zgierz, 16 lat: „Mam
16lat,3miesiącetemupieściłam
sięz chłopakiem.Przytulaliśmy
sięwbieliźnieiondotykałmnie
wokolicachintymnych.Wydaje
misię,żejestemwciąży,bookres
mam jakby słabszy, często ko-
rzystam z toalety i boli mnie
wdolebrzucha.Czyprzezmajtki
ispodniemogąprzejśćplemniki
przy wytrysku, a do tego
przyzłączonych kolanach? Ro-
biłamtest,aleczytomożliwe,że
nic nie wykazał”

Ania, Łódź, 16 lat: „Pękła mi
wnocyprezerwatywa,wiem,że
sąjakieśtabletki,którebierzesię
postosunku. Skądmamwziąćte
tabletki??Icoinnegomogłabym
wziąć jeszcze? Nie mogę być
wciąży! Mam 16 lat!”

W szkołach wwojewództwie
łódzkim brakuje zajęć zeduka-
cji seksualnej. Z tego po-
woducierpi młodzież.

– Już od szkoły podstawowej
powinny być zajęcia zedukacji
seksualnej, prowadzone przez
seksuologów, anie przypadko-
wychnauczycieli.Toniezwalnia
jednak rodziców od obowiązku
uświadamiania dzieci. Tylko to
uchroni je przed błędami mło-
dości – uważa dr Aleksandra
Robacha.

Mójchłopakkupuje
receptynapigułki

antykoncepcyjne
winternecie.Ma
dobreźródło

Z Aleksandrą
Józefowską, koordyna-
torem z Nieformalnej
Grupy Edukatorów
Seksualnych „Pon-
ton”, rozmawia
Joanna Barczykowska

Tabletki antykoncepcyjne
podkradanemamie, cioci lub

pożyczaneodkoleżanki– tak

nastolatki próbują się zabez-
pieczać przed niechcianą

ciążą np. na koloniach. Nie

zawsze działa, bo liczbamło-
docianychmatekrośniezroku

narok,awojewództwołódzkie

przodujewtychniechlubnych
statystykach. Takie historie

pokazują,żeświadomośćsek-

sualna nastolatków jest tra-
giczna.Czyw Polsce istnieje

wogóle edukacja seksualna?

Nie widać wtej kwestii żadnej
poprawy. Grupa Edukatorów
Seksualnych „Ponton” istnieje
odośmiu lat, ale przez ten czas
nie zauważyliśmy znaczącej
zmianyświadomościmłodzieży
Jest nawet gorzej, bo w wielu
domach seks nadal jest tema-
tem tabu, wszkole się o nim nie
rozmawia, anastolatki czerpią
wiedzę z internetu, który ofe-
ruje m.in. nieograniczony do-
stęp dopornografii. To nie jest
dobre źródło, bo prowadzi
do utrwalania stereotypów i
przekłamań.
Nie pomaga nam też popular-
ność seksu. Młode dziewczyny
specjalnie ubierają się seksow-
nie, żeby pokazać światu, że
pierwszy raz mają już za sobą,
nawet jeśli to nie jest prawda.
Dotego dochodzi presja koleża-
nek, które już uprawiały seks,
dlatego czasem dziewczyny,
mimo że nie są do tego jeszcze
gotowe, też chcą mieć inicjację
już zasobą.

W szkołach podstawowych
i gimnazjach prowadzone są

zajęciazwychowaniadożycia

wrodzinie.Z najnowszego ra-
portuGrupyEdukatorówSek-

sualnych „Ponton” wynika

jednak, że najczęściej prowa-
dzą je katecheci lub księża,

anie edukatorzyseksualni lub

seksuolodzy. Czy duchowni
potrafią otwarcie rozmawiać

zmłodzieżąo seksie?

Takie zajęcia powinny prowa-
dzić przede wszystkim osoby,
któreniewstydząsięrozmawiać
oseksie,a oduczniówwiemy,że
wielu nauczycieli peszy się na-
wet wypowiadając to słowo.
Pozatymprzekazywanawiedza
często jest przekłamana. Mło-
dzieżzgłaszałanam,że opowia-
dano im, iż używanie tampo-
nów powoduje raka, używanie
prezerwatywprowadziuchłop-
cówdobezpłodności,a dobrym
sposobem zapobiegania ciąży
jest wypłukiwanie pochwy
wodązoctem.Niewspomnęjuż
o obraźliwych komentarzach,
że zgwałcone kobiety same są
sobie winne, bo napewno męż-
czyzn sprowokowały, a homo-
seksualistów powinno się za-
mykać i odizolować od społe-
czeństwa.Zdarzałosięteżwielu

nauczycieli, którzy seks przed-
stawiali jakocośbardzozłego,co
wiąże się z samymi przykroś-
ciami,aksiężatwierdzili,żeseks
jest zarezerwowany dla zwie-
rząt. Takie „nauki” oczywiście
nie pomagają wuświadamianiu
nastolatków.Młodziludzie bar-
dzopotrzebująrzetelnejwiedzy

ichcieliby mieć zajęcia z seksu-
ologami czy ginekologami,
odktórych mogliby się dowie-
dzieć, jak się zabezpieczać, jak
uchronić się przed chorobami
przenoszonymi drogą płciową,
anie chcą być indoktrynowani,
że seks jest zły. To nie jest spo-
sób.

Grupa „Ponton”co roku uru-
chamia wakacyjny telefon

zaufania.Wiem,żetelefoncie-

szy się dużym zainteresowa-
niemi często jesteście jedy-

nymiosobami,zktórymiano-

nimowo kontaktują się
nastolatki. Z jakimi proble-

mami się do was zgłaszają

młodzi ludzie?
Wzeszłym roku odebraliśmy aż
17 telefonów o nieplanowanej
ciąży. Dwie dziewczyny miały
dopiero 14 lat, pozostałe od16
do 18. Było też trochę rozmów
związanych zprzemocą. Więk-
szośćnastolatkówpytałajednak
o sprawy związane z seksem
i zabezpieczaniem się. Wiele
rozmów było bardzo dojrza-
łych, ale niektóre telefony były
szokujące.
Zadzwoniła domnie 13-letnia
dziewczyna, która chciała do-
wiedzieć się, jak najlepiej ma się
zabezpieczać. Próbowaliśmy
przekonać ją, że jest jeszcze
za młoda na seks, ale ona po-
wiedziała, że współżyje już
odroku, ale teraz chciałaby się
zacząć zabezpieczać. Oczywiś-
cie odpowiedzieliśmy, że po-
winna chronić się nie tylko
przednieplanowaną ciążą, ale
też przed chorobami przeno-
szonymi drogą płciową, dlatego
najlepsza jest prezerwatywa.
Zawsze przekonujemy, że
doseksu trzeba dojrzeć, ale jak
widzimy, że ktoś i tak jest na to
zdecydowany, to nie ganimy,

tylko przekazujemy mu wiedzę.

Telefony świadczą odojrza-
łości nastolatków, bo kto

pyta, nie błądzi?

Na pewno tak izachęcamy każ-
dego do rozmowy. Czasem
edukację seksualną musimy
zaczynać dosłownie od pod-
staw. Kiedyś zadzwoniła donas
dziewczyna, żeby porozma-
wiać o antykoncepcji. Zapew-
niała, że dotej pory się zabez-
pieczała, bo uprawiała zchło-
pakiem seks tylko poalkoholu.
Para była pewna, że jak chłopak
jest pijany, to plemniki też są pi-
jane ido zapłodnienia nie doj-
dzie. Wśród nastolatków funk-
cjonuje wciąż wiele mitów,
które trzeba obalić. Wątpli-
wości powinno się rozwiewać
już w szkole.

Zbliżają się wakacje i waka-
cyjnemiłości.Wielenastolat-

kówchceprzeżyć latemswój

pierwszy raz.Copowinniwie-

dzieć?
Przede wszystkim muszą od-
powiedzieć sobie na pytanie,
czy napewno tego chcą. Odbie-
ram wiele telefonów oddziew-
czyn, które przygotowują się do
pierwszego razu i pytają nas na
przykład,jaka pozycja byłaby
dla nich najlepsza. Myślą, gdzie
to zrobią, wco będą ubrane, ale
podłuższej rozmowie okazuje
się, że wcale tego nie chcą i nie
są na to jeszcze gotowe. Warto
poczekać. Młodzi ludzie często
mają obraz seksu rodem z fil-
mów pornograficznych, aw ży-
ciu tak to nie wygląda, prze-
ciętni ludzie mają inne ciała niż
aktorzy występujący w porno.
Jeśli podczas tego pierwszego
razu jedna czy druga strona
zrobi uwagę na temat ciała
partnera, może to spowodować
kompleksy.

Gdzie nastolatki mogą się
zgłaszać, jeśli będą miały

wątpliwości?

1 lipca uruchamiamy waka-
cyjny telefon zaufania.
Edukatorzy seksualnibędą dy-
żurować codziennie odgodz. 18
do 21 pod numerem
507 - 832- 741. Można dzwo-
nić,wysyłać SMS-y z pytaniami
o sprawy uczuciowe, o anty-
koncepcję, o dojrzewanie, o
problemy z własnym ciałem.
Telefon będzie czynny
dokońca sierpnia.
Rozm. Joanna Barczykowska

Myślą, że poalkoholu
plemniki są pijane

AleksandraJózefowskaprowadziedukacjęseksualną
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„Wszkolemówią

dzieciom,żetampony
powodująraka,
a prezerwatywy

bezpłodność”

Dwiepigułkibioręprzed,akilka poseksie


