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Stosowanie tabletek antykoncepcyjnych w grupie 
młodych kobiet

Using oral contraceptives in a group of young women
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. doustna antykoncepcja hormonalna (da) jest powszechnie stosowaną, wygodną i skuteczną metodą 
antykoncepcji. 
Cel pracy. ocena częstości i przyczyn stosowania da przez studentki.
Materiał i metody. analizowano dane ankietowe uzyskane od 1143 studentek uczelni wyższych województwa lubelskiego.
Wyniki. stosowanie da potwierdziło 13,6% badanych. Po da częstej sięgały kobiety pochodzące z terenów miejskich niż 
wiejskich (p < 0,001). krwawienia trwające ≥ 7 dni występowały u 13% respondentek nie stosujących da. najczęstszą przy-
czyną przyjmowania da było działanie antykoncepcyjne – 51%. 62,6% badanych stosujących da uznało ją za skuteczny spo-
sób łagodzenia dolegliwości związanych z Pms. 
Wnioski. główną przyczyną stosowania da przez studentki jest działanie antykoncepcyjne. da nie wpływała na nasilenie ob-
jawów Pms w badanej grupie kobiet. Przedłużające się menstruacje są częstym problemem w grupie młodych kobiet.
Słowa kluczowe: doustna antykoncepcja hormonalna, Pms, menstruacja, studentki. 

Background.  oral contraceptives (oCs) are a commonly used, convenient and effective method of birth control. 
Objectives. The aim of the study was to assess the frequency and reasons for using oCs by female students.
Material and methods. survey data obtained from 1143 female students of higher education facilities in lublin voivodeship 
were analysed.
Results. 13.6% of respondents confirmed to be using oCs. women from urban areas used oral contraceptives more often than 
women from rural areas (p < 0.001). 13% of respondents not using oCs experienced periods lasting 7 days or more. The most 
common reason for using oCs was to prevent pregnancy – 51%. 62.6% of respondents using oCs considered them to be an 
effective method of alleviation of Pms symptoms. 
Conclusions. The main reason for using oCs by female students is to prevent pregnancy. oCs have no effect on the severity of 
Pms symptoms in the studied group. Prolonged menstruation is a common problem among young women.
Key words: oral contraceptives, Pms, menstruation, female students.

Streszczenie

Summary

Wstęp
doustna antykoncepcja hormonalna (da) stosowana 

jest od lat 60. ubiegłego stulecia [1]. Początkowo jej stoso-
wanie wiązało się z wysokim ryzykiem sercowo-naczynio-
wym, jednakże zmiana ich składu i redukcja dawek sub-
stancji czynnych zmniejszyła liczbę działań niepożądanych 
[1]. da jest powszechnie stosowaną, wygodną i skuteczną 
metodą antykoncepcji, często wybieraną przez młode ko-
biety. 

Cel pracy
Celem badania była ocena częstości i przyczyn stoso-

wania da przez młode wykształcone kobiety.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza 

autorskiego wśród 1200 studentek uczelni wyższych woje-
wództwa lubelskiego. ostatecznej analizie poddano 1143 
kompletne ankiety. analizy statystycznej dokonano za po-

mocą testów χ2 i testu t-studenta, za poziom istotności staty-
stycznej przyjmując wartość p < 0,05.

Wyniki 
Średni wiek badanej grupy wynosił 21,5 ± 1,9 lat. 56,3% 

respondentek pochodziło z miast, pozostałe zaś z obsza-
rów wiejskich. Średni wiek menarche wynosił 12,8 ± 2,3 
lat. stosowanie da potwierdziło 13,6% badanych. regular-
ne cykle miesiączkowe występowały u 69% respondentek. 
Żadna z badanych nie wskazywała na istnienie nasilonych 
objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (Pms). 
wśród kobiet przyjmujących da odsetek cykli nieregular-
nych był niższy i wynosił 16,1% (vs. 32,7% wśród kobiet 
niestosujących da; p < 0,001). U 7,8% badanych występo-
wały zaburzenia hormonalne dotyczące hormonów płcio-
wych, zaś w grupie tej jedynie 29,2% kobiet przyjmowa-
ło da. Czas menstruacji kobiet, które nie przyjmowały da, 
wynosił średnio od 7 do aż 10 dni i był istotnie dłuższy niż 
czas krwawienia z odstawienia w przypadku kobiet stosu-
jących da (4–6 dni; p < 0,001). krwawienia trwające ≥ 7 
dni występowały u 13% respondentek nie stosujących da. 
Po da częściej sięgały kobiety pochodzące z terenów miej-
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skich niż wiejskich (17,3% vs. 8,6%; p < 0,001). wśród naj-
częstszych przyczyn przyjmowania da wymieniano: dzia-
łanie antykoncepcyjne – 51%, regulacja cykli 31%, proble-
my z cerą – 9,7%. 62,6% badanych stosujących da uzna-
ło ją za skuteczny sposób łagodzenia dolegliwości związa-
nych z Pms. Pomimo to nie wykazano istotnych statystycz-
nie różnic w odczuwaniu dolegliwości związanych z Pms 
między kobietami stosującymi i niestosującymi da. nie wy-
kazano także różnic w przyjmowaniu leków przeciwbólo-
wych w okresie okołomiesiączkowym między grupami ko-
biet stosujących i niestosujących da. stosowanie da nie 
wpływało również na życie seksualne kobiet w okresie oko-
łomiesiączkowym.

Dyskusja
w badanej grupie stosunkowo niewielka grupa kobiet 

(13,6%) deklarowała stosowanie da. Przeprowadzone 
przez autorów niniejszej pracy przed 4 laty badania wska-
zywały, że niemal 20% par studenckich korzystało z tej me-
tody antykoncepcji [2], zaś w badaniach innych autorów 
wykazano, że nawet 39% badanych deklaruje stosowanie 
da [3]. na uwagę zasługuje fakt, że da wybierana była 
częściej przez kobiety pochodzące z terenów miejskich, co 
może być wynikiem większej świadomości dotyczącej za-
bezpieczania się przed niechcianą ciążą, a także świadczyć 
o bardziej liberalnym podejściu do współżycia i częstszym 
korzystaniu z porad lekarskich.

najczęstszym powodem stosowania da wskazywanym 
przez respondentki było zapobieganie niepożądanej cią-
ży. da stanowi wygodną dla partnerów formę antykoncep-
cji charakteryzującą się stosunkowo wysoką skutecznością, 
szacowaną na 92–97%. 

Poza wygodą stosowania da zapewnia regularność cy-
kli, zmniejsza obfitość krwawień, a także przez różnorod-

ność dostępnych progestagenów pozwala na ich zastosowa-
nie w leczeniu np. trądziku czy hirsutyzmu. w naszym ba-
daniu stosunkowo niewielka grupa kobiet przyjmowała da 
z powodów medycznych. z drugiej strony w grupie osób 
niestosujących da zwraca uwagę długi czas menstruacji, 
w niektórych przypadkach przekraczający nawet 10 dni, co 
świadczy o istnieniu zaburzeń hormonalnych wymagają-
cych diagnostyki i leczenia ginekologicznego. 

62,6% badanych stosujących da było przekonanych 
o jej dużej skuteczności w łagodzeniu dolegliwości związa-
nych z Pms. Pomimo to nie wykazano istotnych statystycz-
nie różnic w odczuwaniu dolegliwości związanych z Pms 
między kobietami stosującymi i niestosującymi da. Podob-
nie nie wykazano różnic w liczbie przyjmowanych leków 
przeciwbólowych w okresie okołomiesiączkowym. meta-
analiza obejmująca 1920 kobiet przyjmujących da zawie-
rających drospirenon wykazała, że stosowanie da jest efek-
tywne jedynie w przypadku ciężkich objawów zespołu na-
pięcia przedmiesiączkowego [4], co jest zgodne z naszymi 
spostrzeżeniami. w naszym badaniu nie wykazano także 
wpływu da na zachowania seksualne w okresie okołomie-
siączkowym. wydaje się, że brak różnic między grupami 
może wynikać z podobnie nasilonych objawów Pms. do-
datkowym czynnikiem mogło być stosunkowo małe ryzyko 
koncepcji w okresie poprzedzającym krwawienie u kobiet 
nie stosujących da. 

Wnioski

główną przyczyną stosowania da przez studentki jest 
działanie antykoncepcyjne. da nie wpływała na nasilenie 
objawów Pms w badanej grupie kobiet. Przedłużające się 
krwawienia miesiączkowe są częstym problemem w grupie 
młodych kobiet.
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