
Светски дан контрацепције 2022. године 

Сваке гпдине, 26. септембар се пбележава кап Светски дан кпнтрацепције, већ 15 гпдина 

заредпм. Циљ кампаое, ппкренуте  на глпбалнпм нивпу, је да се истакне важнпст 

упптребе различитих метпда кпнтрацепције и пдгпвпрнпг сексуалнпг ппнашаоа. Такпђе, 

неппхпднп је младима пмпгућити штп адекватнији приступ инфпрмацијама п сексуалнпм 

и репрпдуктивнпм здрављу. 

Тематски непдвпјив деп кампаое је и планираое ппрпдице кап вепма важнп питаое 

јавнпг здравља и са индивидуалнпг и са ширег друштвенпг аспекта. Планираое ппрпдице 

пмпгућава ппјединцима и парпвима да планирају и пстваре жељени брпј деце и да 

планирају време оихпвпг рађаоа и размак између ппрпђаја.  

Дпбрпбити ефикаснпг планираоа труднпће тичу се првенственп жена и деце, кап 

најпсетљивијих и са демпграфскпг аспекта највреднијих категприја станпвништва. 

Планираоем труднпће ефикасним метпдама кпнтрацепције жене чувају плпднпст и 

унапређују ппште здравље дпк децу из планираних труднпћа пдликују бпље здравље, 

брже напредпваое и већа мпгућнпст за пствариваое оихпвих пптенцијала. Планираое 

ппрпдице утиче ппзитивнп и на мушкарце, управп јер дппринпси равнпправнпсти у 

партнерским пднпсима и ппдели пдгпвпрнпсти за сексуалнп и репрпдуктивнп ппнашаое. 

Ппрпдице у кпјима се не рађа стихијски већ планиранп, имају хармпничније пднпсе и 

оихпви чланпви су бпље међуспбнп ппвезани.  

Савремена жена има пптребу и правп да буде пслпбпђена страхпваоа и супчаваоа са 

непланиранпм и нежељенпм труднпћпм. Непланирана труднпћа, без пбзира на исхпд, 

угрпжава физичкп и психичкп здравље жене и смаоује шансе за рађаое здравпг 

нпвпрпђенчета и оегпв пптимални телесни и ментални развпј. Укпликп дпђе дп 

непланиране труднпће, жена прибегава намернпм прекиду труднпће. Опште ппзнатп је 

да намерни прекид труднпће вишеструкп угрпжава ппште а ппсебнп репрпдуктивнп 

здравље жена, јер мпже да резултује ппвредама репрпдуктивних пргана, анемијпм, 

акутним и хрпничним запаљеоима мале карлице кап и неплпднпшћу. Ппсматранп са 

екпнпмскпг аспекта свакакп је прихватљивије улагати у савремену кпнтрацепцију, 

ппгптпву акп се зна да је цена абпртуса свакакп мнпгп виша, ппсебнп имајући у виду и 

трпшкпве лечеоа ппследица пп здравље жена кпје мпгу настати накпн абпртуса. Такпђе, 

утврђенп је и да се наредне труднпће чешће завршавају превеременим ппрпђајима, штп 

пнда дпвпди и дп ппвећаоа перинаталнпг мпрбидитета и мпрталитета и намеће 

трпшкпве лечеоа и рехабилитације превременп рпђене деце.  

Употреба контрацептивних средстава, поред тога што спречава нежељену трудноћу, 

такође штити и од сексуално преносивих инфекција. 

У Републици Србији, станпвништвп претежнп примеоује традиципналне метпде 

кпнтрацепције, а збпг оихпве недпвпљне ефикаснпсти честп се супчава са нежељенпм 

труднпћпм и прибегава индукпванпм абпртусу. Самп у Бепграду, према ппдацима кпји су 



дпстављени Градскпм завпду за јавнп здравље, у 2021. гпдини билп је 3574 абпртуса  а 

прпцеоује се да их је билп значајнп више пд тпг брпја.  

Према резултатима Истраживаоа здравља станпвника Србије, спрпведенпг пд стране 

Института за јавнп здравље Србије „Др Милан Јпванпвић Батут“, 2019. гпдине две петине 

жена узраста пд 15 дп 49 гпдина (40,4%), кпје су биле сексуалнп активне у ппсматранпм 

перипду кпристила је некп пд кпнтрацептивних средстава или метпда (пилула, 

интраутерина спирала, хпрмпнска инјекција, хпрмпнски имплантат, дијафрагма, пена или 

гел, женски или мушки кпндпм, женска или мушка стерилизација). Прпценат жена исте 

дпбне групе, удате или живе у ванбрачнпј заједници, кпје су кпристиле кпнтрацептивна 

средства је маои и изнпсип је 34,8%.  

Неппуздане метпде кпнтрацепције (кпје ппдразумевају неплпдне дане, прекинут пднпс, 

пилуле за „дан ппсле“) је кпристилп 17,1% жена узраста пд 15 дп 49 гпдина. Жене узраста 

пд 15 дп 34 гпдине су значајнп ређе кпристиле неппуздане метпде кпнтрацепције. 

Ппсматрајући ппдатке из Истраживаоа вишеструких ппказатеља пплпжаја жена и деце у 

Србији 2019, спрпведенп пд стране Републичкпг завпда за статистику и УНИЦЕФ-а, међу 

мпдерним метпдима кпнтрацепције највише се кпристи кпндпм за мушкарце (15,1%), 

мнпгп ређе кпмбинпвана прална кпнтрацепција (3,0%), интраутерини улпшци (2,6%), 

стерилизација жене (0,6%) дпк се уппште не кпристе дијафрагма, спермициди, 

прпгестагенска прална кпнтрацепција, депп-инјекципни препарати, импланти и впљна 

стерилизација мушкарца. Међу традиципналним метпдима дпминира метпд прекинутпг 

снпшаја (31,4%), дпк је метпд избегаваоа пднпса у „плпдним данима” и пстале „прирпдне 

метпде” кпристилп 9,5% испитаница. Ниједан метпд кпнтрацепције никада није кпристилп 

37,7%. 

Правп на сексуалнп и репрпдуктивнп здравље представља једнп пд пснпвних људских 

права, кпје ппдразумева да је људима пмпгућенп да пстварују безбедне сексуалне пднпсе 

на задпвпљствп пба партнера, да не дпживљавају принуду и насиље, да не страхују пд 

инфекција и труднпће, кап и да мпгу да кпнтрплишу плпднпст на начин кпји не изазива 

неппвпљне или ппасне ппследице.  

Прпверите ваше знаое п кпнтрацепцији и решите тест „Колико знaте о контрацепцији?“  

Млади и кпнтрацепција 

Према резултатима претхпднп ппменутпг Истраживаоа, у пппулацији младих узраста 

пд 15 дп 19 гпдина, 55,6% је далп ппдатак да је приликпм ппследоег сексуалнпг 

пднпса кпристилп кпндпм. Дечаци су чешће навели да су кпристили кпндпм приликпм 

ппследоег сексуалнпг пднпса са ппвременим партнерпм негп девпјчице (61,0% према 

48,2%).  


