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Nors medikai ir nepritaria tai teorijai, kad KT kenkia vaisingumui, aš tai patyriau savo
kailiu: nevaisingumas, galvos skausmai. Mano draugė vemia nuo jų, kitai dar kitokios problemos.
Aišku pykinimas ir kiti dalykai yra pašalinis poveikis, bet mano negalėjimas susilaukti antro vaiko
tai tik KT darbeliai.
-----------------------Wiolla

2006 09 29, 22:11

Žinot dar čia SM skaičiau, tik jau nebepamenu kokioj temoj. Man atrodo kažkur prie
negalinčių pastoti ar nesulaukiančių gandro (kažkas tokio), apie vieną merginą, kuri vartojo
kontraceptikus, nes nenorėjo ne laiku pastoti t.y., norėjo baigti mokslus ar kažkas panašaus,
vartojo tol, kol pati neįsidarbino kažkur farmacijoj, ten pamatė kokie kyšiai siūlomi medikams. Ir
to pasėkoje t.y., nuo kontraceptikų ji tapo nevaisinga, nes tai patys medikai nustatė.
Iš tikrųjų baisu kai pagalvoji.
Gerai kam gerai baigiasi.....
-----------------------Marsiukė

2006 09 29, 20:34

Ko gero ir aš papasakosiu...savo istoriją. Mečiau gert KT dėl galvos skausmų. O
mėnesinių kaip nėr, taip nėr. Nenėščia. Prirašė duphastoną, kad iššauktų sirgimą, nepadeda. Tai
dabar vos ne kiekvieną mėnesį daro priverstinį gimdos valymą, po kurio susergu ir laukiu kito
sirgimo. Bet vėl nesėkmingai. Gal nieko nereiktų ir laukčiau pusę metų, jei savijauta būtų gera, o
dabar, kai ateina laikas sirgti, atrodo, kad numirsiu, nes baisiai bloga, galva svaigsta, akyse
tamsu. Sakė, gali tik po kokių metų ar anksčiausiai pusmečio organizmas pradėt gamint
mėnesines pats.
-----------------------Wiolla

2006 09 29, 08:49
Tik paskaičius pirma temos lapą panorau parašyti ir tai darau.

Seniau ir aš vartojau kontraceptines Diane-35, rekomendavo gydytoja. Vartojau ir atrodė viskas
gerai ir puiku, jokių pašalinių simptomų, jokių skausmų, jokių papildomų priaugtų kilogramų,
noras mylėtis tikrai nesumažėjo, gal tik kiek išskyrų buvo mažiau, bet tuo tik džiaugiausi. Vnz.,
viskas atrodė liuks. Po to nustojau vartoti, jokių problemų pastoti irgi nebuvo. Buvau labai
patenkinta :))) ir maniau tai šaunus dalykas. :) :)
Tiesiog idealus būdas nepastoti nepageidaujamu laiku.

Tik va ant veido atsirado pigmentinės dėmės, kurios mane erzina ir jų labai daug. Iš pradžių net
nepamaniau, kad tai kontraceptikų pasekmės.
Pradėjau lankytis pas kosmetologus, naudoti balinamuosius kremus. Kurie ne taip jau mažai
kainuoja, nes kai naudojau pigesnius iš vis išberdavo veidą.
Ir dabar viena specialistė išaiškino, kad tai būtent jų - kontraceptikų pasekmės.
Aišku jūs galit pasakyt, nebuvo ant ko bėdos suverst, tai ir suvertė ant kontraceptikų...
Bet kai pradedu galvoti tai viskas sutampa, pradėjau naudoti kontraceptikus ir pigmentinės
dėmės iškart atsirado. Jų jau nebevartoju kokius 4 metus, tačiau pigmentinės dėmės tik truputį
apmažėjo.
Ir kokio ten šššš.... reikia pridėti, kad vienaip ar kitaip vis tiek paveikia organizmą????
-----------------------JaHarta 2006 09 18, 09:09
Aš gėriau KT gal porą mėnesių, bet mečiau, nes man pasekmės buvo siaubingos. Gėriau
silpniausias tabletes. Nusilpo imunitetas, skaudėjo krūtinę, nesinorėjo sekso ir t.t.... Ir iš viso aš
manau, kad jeigu tabletės gali apversti AUKŠTYN KOJOM visą moters ciklą, jį sureguliuoti ir viską
pakeisti, tai tokios tabletės tiesiog negali būti nekenksmingos.... Kuo vaistai labiau keičia "gamtos
nustatytą tvarką", kaip pvz., ciklą, tuo labiau jie kenksmingi, bent jau taip man aiškino gydytoja..
Nematau priežasčių, kodėl moterys geria tuos vaistus net po 5, po 10 metų, visiškai
nebijodamos... O gal jos ir bijo, ir žino kokios gali būti pasekmės, bet ignoruoja tą. Kuom blogai
naudoti paprasčiausią prezervatyvą??? Apsauga blogesnė? Na tai vaisingesnėmis dienomis
naudokit dar papildomai žvakutes. Malonumo mažiau (nesąmonė, malonumas tas pats)??? Net jei
ir taip, jei kažkam tikrai didesnis malonumas, tai bet ar sveikata nėra brangesnė už malonumą???
Suprantu tenai, kad gali būti alergija lateksui ar pan., tokiais atvejais, aišku kad nėra kur dėtis,
bet kitais atvejais...
-----------------------Rugpjūtė

2006 09 17, 17:29

Sveikos. Vartojau seniai seniai, vienerius metus. Mečiau, kai pradėjau suvokti, ką aš čia
išdarinėju. Atsirado problemų su kojų venom, padidėjo plaukuotumas. O mano seseriai nuo KT
buvo kažkokia Šembero liga (dėmės ant kojų). Nors ir metė, bet liga kartais atsikartoja. Niekuo
nesistebiu, nes ėjimas prieš gamtą negali likti be pasekmių.
-----------------------Gulcan 2006 09 01, 13:03
Nevartoju ir nevartosiu KT. Tokią kategorišką nuomonę susidariau dėl to, jog ir šiaip turiu
problemų su sveikata, tai dar labiau ją susigadint nesinori. O kad KT kenkia, tai pati savo akim šią
vasarą įsitikinau: visų pirma mano bendradarbė (29 metų) vasaros pradžioj visai netikėtai
užčiuopė guzelį krūty. Aišku iš karto apsilankė pas gydytoją. Ir ką, ogi skubiai buvo nusiųsta į
onkologinį - mat negeras tas guzas. Po operacijos gydytojai jai uždraudė naudot KT, nes jų
manymu tas auglys ir atsirado nuo KT vartojimo (giminėj nieko sergančio vėžiu nebuvę, tad

paveldėjimo kaip ir nėra, o ji KT jau kelis metus vartojo ir vienintelis pašalinis poveikis, kurį ji
jautė, tai buvo svorio didėjimas ar kartais galvos skausmai... kol augliukas neatsirado). Kitas
atvejis buvo, kai prieš mėnesį staiga atsidūriau ligoninėj dėl galvos kraujotakos sutrikimų gulėjau ten savaitę, skyriuje, kur 90 proc., ligonių po insultų. Kartu palatoj gulėjo 25 metų
mergina po insulto, visa dešinė pusė suparalyžiuota, visiškai nešneka. Kadangi ją ištisai slaugė
mama, tai išsipasakojo moteris, kad dukra jokių sveikatos problemų neturėjo, jokių irgi
paveldėjimų giminėj su insultais nėra, o gydytojai sako, kad krešulys galvoj susidarė nuo KT.
Aišku, ne vien KT kaltas, dar nervai, įtampa ir pan., bet 25 metų žmogui insultas - juk tai
NENORMALU!!! O ji KT gėrė apie metus laiko, irgi svoris didėjo, paskutiniu metu kažkaip sakė,
kad ir silpnokai jautėsi. O dabar visiškai ant patalo moteris guli... Todėl vien tokių atvejų
pamačiusi per vasarą, visiškai neigiamą nuomonę susidariau apie KT ir niekas manęs neįtikins,
kad galbūt neplanuotas nėštumas negeriant KT yra blogiau už vėžį, insultą ar kitą kokią
nesąmonę.
-----------------------Wow

2006 08 29, 21:35

Kažkada gėriau kontraceptines tabletes, bet dabar ne, ir nežinau ar dar kas nors
gyvenime mane priverstu jas gert...
Manau jei vyrai žinotų, kokį poveikį jos turi moteriai, nei vienas neleistų jų gert savo mylimai
moteriai...
Viena pažįstama, kuri jas gėrė, dabar nebegali vaikų turėt, kita draugė irgi beveik nevaisinga
tapo, dabar po gydytojus jau pusmetį vaikšto ir gydosi. O dar jie sukelia vėžį, negimdyvinius
nėštumus ir kitas bėdas... Keletą kartų yra tekę ligoninėj gulėt su moteriškom bėdom, tai mačiau
daug moterų, kurios dabar gydosi problemas susijusias su KT. Baisu. Normalūs gydytojai, kurie
nėra papirkti vaistų kompanijų, galėtų papasakot daug plačiau apie tai.
Bet labiausiai mane jaudina blogas poveikis mūsų būsimiems vaikams... Jau dabar daktarai kalba
apie tai, kaip tai veiks vaikus ir kad jie taip pat gali tapt nevaisingais ir turėti didelį polinkį į vėžį.
Vien jau tai man yra didelė priežastis jų nevartot.
-----------------------Velniukshte

2006 08 13, 12:54

O mano istorija kitokia. Ir aš geriau KT Lindynette20. Viskas buvo gerai, tik po 3 mėn.,
vartojimo, pasidarė silpna. Galvojau bet ką, tik tai kad ne KT, juolab ginekologas sake, kad KT
tam įtakos negali turėt. Pradėjau gert 4 mėn., bet po 2 tablečių mečiau gert. Išsityriau, padidėjusi
skydliaukė. Pasirodo, kai kurie KT turi įtakos kitų hormonų gamybai ir vėžinių ląstelių gamybai.
Vat tep atsitiko man.
-----------------------Vynuogele

2006 08 06, 20:44

Kaip aš gailiuosi, kad vartojau kontraceptines! Aš kvailių kvailė, prisiklausiusi
propagandos! Tačiau jau negaliu nieko pakeisti! Bet paskaitykite mano istoriją...

Pradėjau nuo Logest, vartojau 3 mėn., klaikiai kankinausi - galvos skausmas, prislėgta nuotaika,
viso kūno kaitimas, mieguistumas... Juk gydytoją įspėjo, kad iš pradžių bus pašalinis poveikis...
Viskas baigėsi panikos atakomis ir depresija, nuo kurios gydžiausi apie metus. Tai baisiausias
periodas mano gyvenime, kai nenusigręžė tik patys artimiausi žmonės.
Bet negana to! Nesusiejau to su KT! ir užsispyrusiai bandžiau dar kartelį! Pradėjau vartoti
novynette, rekomenduotas gydytojos. Vartojau 1.5 metų - nuolat pykino ir dingo potraukis jaučiausi kaip sausa medinė lenta, bet juk aš užsispyrusi! Galiausiai nusprendžiau nutraukti, kai
mano draugės seseriai (21 metų Ugnelei, kuri vartojo nuo 16 m., diagnozavo 2-3 stadijos
kiaušidžių vėžį, kaip ir gydytojai pripažįsta puse lūpų - nuo KT).
Ir ką? Jau metus nesergu mėnesinėmis. Apsiplaukavau, apsispuogavau. Diagnozė po
echoskopijos - polaicistinių kiaušidžių sindromas! Norui pastoti - špyga panosėj!
IR NIEKAS MANĘS NEĮTIKINS, KAD TAI NE NUO KONTRACEPTIKŲ! Juk tiksliai žinau, kad buvau
sveika vaisinga moteris prieš vartodama.
Maža to! Gydytoja pasiūlė pavartoti kontraceptikus, kad kiaušidės pailsėtų ir su reklaminiais
šūkiais pasiūlė Yarina, vos nepasiūliau jai susikišti jas į... Kai paklausiau apie homeopatinius
preparatus ar natūralų gydymą, tai tik nusižvengė, kad čia visiška nesąmonė! Ir vėl pradėjo kišti
KT, nors aiškiai jai pasakiau, kad nevartosiu.
Išėjau tylėdama...
Tai tokia istorija be moralo.
-----------------------Sekla

2006 07 30, 14:45

Na, temos autorės duota nuoroda išties truputį keistoka... Bet man dar keisčiau, kai vis
dažniau iš moterų išgirstu, kad KT galima valgyt kaip saldainius, kad jos nė trupučio nekenkia....
Neseniai turėjau vizitą pas endokrinologą (beje pakankamai žinomą savos srities specialistą). Man
išvardinus visus mano negalavimus (aš įsitikinus, kad tai nuo KT) ir paklausus, ar tai gali būti nuo
KT, jis pakėlė antakius: "o ką Jūs norit, juk tai chemija, ir dar hormonai....."
Neseniai mano Vilniuje aptikta pirma normali ginekologė (pas kurią net norisi eit :) ), kai
pasakiau, kad 3,5 metų gėriau KT (beje, kaip kokia kvaiša, gėriau tik dėl spuogų ir pačio
apsisaugojimo) jos reakcija buvo: "vaikeli, KAM tu juos tiek ilgai gėrei?!"
Ir šiaip, gal kas galėtų atsakyti, kodėl KT vadinamos vaistais, t.y., skiriamos gydymui, jei iš tikro
nė velnio jos nieko negydo... Nustoji gerti ir kokią ligą beturėjai, ji vėl atsinaujina.... Gerai, gerai,
pati žinau atsakymą :) Tik gal nebebūkim tokios naivios... Aš asmeniškai noriu gyvent ilgai ir
nuobodžiai... :)
-----------------------Mersedes

2006 07 30, 12:29

KT kerta per jautriausią kūno ir organizmo vietą, vienom anksčiau kitom vėliau.
Pasiskaitykite apie šalutinius poveikius, nes man kai gydytoja parodė knygą, kurioje visas lapas
šalutinių poveikių, tai supratau, kad mano ginekologas, turbūt gauna iš farmacinių kompanijų
kyšiukus ir stumia jų produktus, nes aš kažkodėl nebuvau apie tai informuota.
------------------------

Mersedes

2006 07 29, 19:41

Turėjau labai skaudžios patirties su KT. Vartojau cilest gal pusę metų, kaip prasidėjo
neaiškūs bėrimai, ant pilvo, rankų, jie plito, niežtėjo, nuotaika, krito darbingumas irgi, pradėjau
eiti pas gydytojus, tai bandė jie man pudrinti smegenis, kad čia nuo maisto ir panašiai, leido
ampules kalcį ir vitaminą C didelėm dozėm, vartojau hormonines tabletes, nes jau sveikos vietos
ant odos nebuvo, niežtėdavo siaubingai, nekalbant apie tai, kad ir veidas visas buvo išbertas,
raudonom žaizdotom dėmėm, vokai ir lūpos paburkę, o atsikėlus galėdavau būti darbinga iki
pietų, po to pradėdavo viskas lyg plaukti, sakė buvau netoli alerginio šoko. Taigi prisiklausius visų
marazmų nuėjau į klinikas ir tik mane pamačius gydytoja, iškart paklausė, kam esu alergiška sakau aš visai nealergiška, tada ji man, ar vartoji tabletes, sakau taip, tai čia nuo jų tau, iškart
nutrauk vartojimą, pas mane viena pacientė apako per jas, čia labai didelis nuodas, o moterys
vartoja jas kaip saldainius, kol neateina skaudžios pasekmės. Taigi nutraukiau ir metus odą
gydžiau, silpna ji dabar pas mane nuo hormoninių tepaliukų suplonėjus ir išsausėjus. Tai tokia
mano asmeninė patirtis.
-----------------------Supergirl

2006 07 28, 10:19

Atsimenu, kažkada Panelėj, Vaivos puslapy merginos klausė apie kontraceptikų pasekmes
ir buvo klausimas maždaug toks: „ar tiesa, kad pradėjus anksti (t.y. 16-18-os metų) vartoti
kontraceptines tabletes, padidėja krūties vėžio rizika. Atsakymas buvo teigiamas. Ir ką, viena
draugė pradėjo vartot tuos kontraceptikus 18-os metų. Atsimenu, dar parodžiau jai žurnalą su tuo
klausimu, tai tik nusijuokė ir viskas. O prieš metus jai išoperavo piktybinį krūties auglį.

