CONTRACEPţIE

LA
CONTRACEPTION

Multor femei le este teamă de a rămane insărcinate într-un
moment nedorit, pe care nu l-au ales.
În Franţa, există multe metode contraceptive pentru a evita
sarcinile nedorite, pe care însă nu toate femeile le cunosc.
De altfel, nu este întotdeauna uşor de ales ce metode contraceptive să adopte şi unde să se adreseze.
Scopul acestei broşuri este de a oferi unele explicaţii cu privire la acest subiect, în vederea facilitării alegerii pentru toate
femeile.
Pe ultima pagină veţi găsi toate coordonatele centrelor unde
vă puteţi adresa pentru a obţine mai multe informaţii.
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Beaucoup de femmes redoutent de tomber enceinte à un
moment qu’elles n’ont pas choisi.
En France, de nombreux moyens de contraception existent
pour éviter les grossesses non désirées, mais toutes les
femmes ne les connaissent pas.
D’ailleurs, ce n’est pas toujours facile de choisir quelle
contraception adopter, et de savoir à qui s’adresser.
Le but de cette brochure est de fournir quelques explications
à ce sujet aﬁn de faciliter le choix pour toutes les femmes.
En dernière page se trouvent les coordonnées des lieux à qui
s’adresser pour davantage d’information.

SOmmAIRE
Le préservatif masculin

p5

Le préservatif féminin

p7

Le dispositif intra utérin

p9

La pilule

p11

Le patch contraceptif

p13

L’implant

p15

L’anneau vaginal

p17

Les autres moyens de contraception

p19

Que faire en cas de défaut de contraception ?

p21

- la contraception d’urgence

p21

- l’IVG

p25

Quelques conseils

p27

Numéros utiles

p28

P REzERvATIvuL

mASCuLIN

Ce este prezervativul masculin ?
Prezervativul masculin este fabricat din
latex. Acesta este prezentat într-un pachet
individual.

Cum se foloseşte ?
Se derulează prezervativul pe penisul în
erecţie înainte de penetrare. Puteţi folosi
un gel lubriﬁant pe bază de apă sau silicon
pentru a îmbunătăţi confortul şi pentru a
evita riscul de rupere.
În timpul actului sexual, prezervativul reţine sperma.
Înainte de sfârşitul erecţiei partenerul trebuie să se retragă reţinând prezervativul la
baza penisului. După folosire se aruncă imediat la gunoi.
Dacă aveţi un nou raport, veţi folosi un nou prezervativ.

Unde se găsesc ?
Prezervativele masculine se pot cumpăra în supermarketuri, în automate sau în farmacii
(fără prescripţie medicală).
Se mai pot obţine şi în mod gratuit în anumite locuri :
- în centrele de depistaj (screening) gratuit şi anonim (CDAG)
- în centrele de informare, de screening şi diagnostic al bolilor sexual transmisibile
(CIDDIST)
- în centrele de educaţie şi planiﬁcare familială (CPEF sau Planning Familial)
- la asociaţiile de luptă împotriva SIDA.

Cât costă ?
La nivelul brandurilor de la supermarket-uri între 5 şi 11 € pentru 1 pachet cu 12 buc.
În farmacii : între 8 şi 12 € pentru 1 pachet cu 12 buc.
În automate : 2 € pentru un pachet cu 3 buc.
În centrele de screening depistaj şi asociaţii : gratuit.
Prezervativul masculin nu este rambursat de securitatea socială.

De reţinut :
Prezervativul masculin şi cel feminin sunt singurele mijloace de contracepţie care,
înafară de o sarcină nedorită vă protejează de asemenea, de contaminarea cu virusul
HIV şi de contaminarea cu majoritatea altor boli transmisibile pe cale sexuală.
Există de asemenea şi prezervative din nitril (fără latex), pentru persoanele cu
alergii la latex.
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LE

PRéSERvATIf mASCuLIN

Qu’est-ce que c’est ?
Le préservatif masculin est en latex. Il est
présenté dans un emballage individuel.

Comment on l’utilise ?
On déroule le préservatif sur le pénis en
érection avant la pénétration. On peut
utiliser un gel lubrifiant à base d’eau ou
de silicone pour améliorer le confort et
éviter les risques de déchirure.
Pendant le rapport sexuel, le préservatif retient le sperme.
Avant la ﬁn de l’érection, il faut se retirer en retenant le préservatif à la base du pénis.
Puis on jette le préservatif à la poubelle.
Si on a un autre rapport, on utilise un nouveau préservatif.

Où le trouve-t-on ?
On peut acheter des préservatifs dans les supermarchés, dans des distributeurs
automatiques ou dans les pharmacies (sans ordonnance).
On peut le trouver gratuitement dans certains lieux :
- les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
- les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST)
- les centres de planiﬁcation et d’éducation familiale (CPEF ou Planning Familial)
- les associations de lutte contre le sida.

Combien ça coûte ?
Dans les supermarchés : selon les marques entre 5 et 11 € les 12
Dans les pharmacies : selon les marques entre 8 et 12 € les 12
Dans les distributeurs : 2 € les 3
Dans les centres de dépistage et les associations : gratuit.
Le préservatif masculin n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

A savoir
Avec le préservatif féminin, c’est le seul moyen de contraception qui protège
aussi du VIH et de la plupart des autres infections sexuellement transmissibles.
Il existe aussi des préservatifs en nitrile (sans latex) pour les personnes allergiques
au latex.
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P REzERvATIvuL

fEmININ

Ce este prezervativul feminin ?
Prezervativul feminin este fabricat din nitril
sau poliuretan. Acesta este prevăzut cu un
inel ﬂexibil la ﬁecare capăt. Este prezentat
într-un ambalaj individual.

Cum se foloseşte ?
Acesta este plasat în vagin sau pe penisul în
erecţie. Prezervativul poate ﬁ plasat cu
câteva ore inainte de raportul sexual.
În timpul actului sexual, prezervativul împiedică pătrundrea spermei în interiorul
vaginului.
La sfârşitul raportului sexual, prezervativul se înlăturează cu atenţie având grijă ca
materia seminală să nu curgă.
După folosire, prezervativul se aruncă la gunoi.
Dacă aveţi un alt raport, veţi folosi un nou prezervativ.

Unde se găsesc ?
Prezervativele feminine se pot cumpăra în farmacii (fără prescripţie medicală).
Se mai pot obţine şi în mod gratuit în anumite locuri :
- în centrele de depistaj (screening) gratuit şi anonim (CDAG)
- în centrele de informare, de screening şi diagnostic al bolilor sexual transmisibile
(CIDDIST)
- în centrele de educaţie şi planiﬁcare familială (CPEF sau Planning Familial)
- la asociaţiile de luptă împotriva SIDA.

Cât costă ?
În farmacii: 8,70 € - pachet de 3 buc.
Prezervativul feminin nu este rambursat de securitatea socială.

De reţinut :
Prezervativul feminin şi cel masculin sunt singurele mijloace de contracepţie care,
înafară de o sarcină nedorită vă protejează de asemenea, de contaminarea cu virusul
HIV şi de contaminarea cu majoritatea altor boli transmisibile pe cale sexuală.
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LE

PRéSERvATIf fémININ

Qu’est-ce que c’est ?
Le préservatif féminin est fait en nitrile ou
en polyuréthane. Il est muni d’un anneau
souple à chaque extrémité. Il est présenté
dans un emballage individuel.

Comment on l’utilise ?
On le place dans le vagin ou sur le pénis en
érection. On peut le mettre en place plusieurs
heures avant le rapport sexuel.
Pendant le rapport sexuel, le préservatif empêche le sperme de pénétrer à l’intérieur
du vagin.
A la ﬁn du rapport sexuel, on enlève le préservatif en faisant attention à ce que le
sperme ne coule pas.
Puis on jette le préservatif à la poubelle.
Si on a un autre rapport, on utilise un nouveau préservatif.

Où le trouve-t-on ?
On peut acheter des préservatifs féminins dans les pharmacies (sans ordonnance).
On peut le trouver gratuitement dans certains lieux :
- les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG)
- les centres d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles (CIDDIST)
- les centres de planiﬁcation et d’éducation familiale (CPEF ou Planning Familial)
- les associations de lutte contre le sida.

Combien ça coûte ?
Dans les pharmacies : 8,70 € les 3.
Le préservatif féminin n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

A savoir
Avec le préservatif masculin, c’est le seul moyen de contraception qui protège aussi
du VIH et de la plupart des autres infections sexuellement transmissibles.
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d ISPOzITIvuL I NTRAuTERIN
( STERILETuL )
Ce este Steriletul ?
Steriletul este un dispozitiv mic din plastic
sau cupru, care se plasează în interiorul
uterului. Anumite sterilete difuzează un
hormon.

Cum se foloseşte ?
Steriletul este amplasat în interiorul
uterului de către medic sau moaşă. Instalarea
acestuia durează câteva minute.
Steriletul este păstrat mai mulţi ani (între 5 şi 10 ani) în uter.
În timpul raporturilor sexuale, împiedică instalea sarcinii.
Medicul vă poate înlătura steriletul când doriţi.
Steriletul trebuie să ﬁe înlocuit la ﬁecare câţiva ani, în funcţie de model. În general,
acesta poate ﬁ păstrat cel puţin cinci ani.

Unde se găseşte ?
Steriletul este prescris de către medic.
Se poate obţine în farmacii, pe bază de reţetă.

Cât costă ?
Steriletul din cupru: 30,50 €
Steriletul hormonal: 125,50 €
Acesta este 65% rambursat de securitatea socială.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nici sistemele de
CMU sau AME, steriletul poate ﬁ instalat gratuit în centrele de educaţie şi planiﬁcare
familială (CPEF).

De reţinut :
Dacă purtaţi un sterilet şi aveţi raporturi sexuale fără prezervativ cu partenerii
dumneavoastră, vă recomandăm să efectuaţi în mod regulat testul de depistaj
pentru bolile transmisibile pe cale sexuală.
Dispozitivul intrauterin vă poate afecta ciclul menstrual : durata ciclului, cantitatea
de sânge ...
Dispozitivul Intrauterin poate avea efecte secundare neplăcute. Nu ezitaţi să
discutaţi cu medicul dumneavoastră.
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L E dIu (

dISPOSITIf INTRA uTéRIN
Ou STéRILET )

Qu’est-ce que c’est ?
Le stérilet est un tout petit objet en plastique
ou en cuivre qui se place à l’intérieur de
l’utérus. Certains DIU diﬀusent une hormone.

Comment on l’utilise ?
Le DIU est placé dans l’utérus par un médecin
ou une sage-femme. La pose dure quelques
minutes.
Le DIU demeure plusieurs années (de 5 ans à 10 ans) dans l’utérus.
Lors des rapports sexuels, il empêche que la grossesse s’installe.
Le médecin peut enlever le DIU dès qu’on le souhaite.
Le DIU doit être remplacé au bout de quelques années, cela dépend du modèle. En
général, on peut le garder au moins cinq ans.

Où le trouve-t-on ?
C’est le médecin qui prescrit le DIU.
Avec l’ordonnance, on peut se le procurer en pharmacie.

Combien ça coûte ?
DIU au cuivre : 30,50 €
DIU hormonal : 125,50 €
Il est remboursé à 65 % par la Sécurité sociale.
Le DIU peut être posé gratuitement dans les centres de planiﬁcation et d’éducation
familiale (CPEF) pour les mineures et pour les femmes qui n’ont ni Assurance maladie,
ni CMU, ni AME.

A savoir
Si tu as un stérilet et que tu as des rapports sans préservatif avec tes partenaires,
il est important que tu fasses régulièrement un dépistage des Infections
sexuellement transmissibles.
Le DIU peut avoir un impact sur tes règles : durée du cycle, quantité de sang…
Le DIU peut avoir des effets secondaires inconfortables. N’hésite pas à en parler
à ton médecin.
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P ILuLA
Ce sunt pilulele ?
Pilulele sunt contraceptive orale care se
prezintă sub formă de folie cu 21 sau 28 de
comprimate. Acestea conţin unul sau doi
hormoni.

Cum se folosesc ?
Se ia câte un comprimat în ﬁecare zi, la
aceeaşi oră.
Luată cu regularitate, pilula împiedică
apariţia sarcinii nedorite.
Pentru foliile cu 21 comprimate, se va lua câte un comprimat pe zi timp de 21 de zile,
apoi se va întrerupe timp de o săptămână. Pa durata întreruperii sunteţi protejată. În
general, ciclul menstrual apare în acest răstimp.
Tratamentul se va reîncepe cu o nouă folie.
Pentru foliile care conţin 28 de comprimate, se va lua câte unul pe zi, timp de 28 de zile.
La terminarea foliei, se va începe din nou alta, fără nici o zi de întrerupere.

Unde se găsesc ?
Medicul sau moaşa sunt cei care pot prescrie pilulele.
Le putem obţine în orice farmacie pe bază de reţetă.

Cât costă ?
Preţurile sunt diferite in funcţie de natura comprimatelor.Costurile variază de la 1,68 €
până la 14 € pe lună.
Anumite pilule sunt rambursate în procent de 65% de securitatea socială.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nici acoperire
CMU sau AME, această pilulă anticoncepţională se poate obţine în mod gratuit de la
centrele CPEF.

De reţinut :
Pilula are un anume impact asupra ciclului menstrual : data ciclului, cantitatea de sânge.
Dacă sunteţi fumătoare şi optaţi pentru acest tip de pilule ca anticoncepţional, adresaţi-vă
mai înainte medicului dumneavoastră care vă va oferi o supraveghere medicală adaptată.
Pilula poate avea efecte secundare neplăcute. Nu ezitaţi să discutaţi cu medicul
dumneavoastră, doar acesta va evalua dacă pilula este cel mai bun contraceptiv în cazul
dumneavoastră.
Pilula nu este recomandată în cazul în care aveţi un tratament împotriva HIV, împotriva
epilepsiei, împotriva tuberculozei sau dacă luaţi produse pe bază de sunătoare
deoarece în aceste condiţii acest tip de contraceptive îşi pierde din eficacitate. Dacă
luaţi medicamente, vă recomandăm să-i aduceţi la cunoştinţă acest fapt medicului care
v-a prescris acestă metodă anticoncepţională.
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LA

PILuLE

Qu’est-ce que c’est ?
La pilule est un contraceptif qui se présente
en plaquette de 21 ou 28 comprimés. Elle
contient une ou deux hormones.

Comment on l’utilise ?
On prend un comprimé chaque jour à la
même heure.
La pilule prise régulièrement empêche une
grossesse.
Pour les plaquettes de 21 comprimés, on prend la pilule pendant 21 jours, puis on arrête
pendant une semaine. Pendant cette interruption, on est protégée. En général, les
règles apparaissent.
On recommence avec une nouvelle plaquette.
Pour les plaquettes de 28 comprimés, on prend la pilule pendant 28 jours. A la ﬁn de la
plaquette, on en recommence une nouvelle sans faire d’interruption.

Où la trouve-t-on ?
C’est le médecin ou la sage-femme qui prescrit la pilule.
Avec l’ordonnance, on peut se la procurer en pharmacie.

Combien ça coûte ?
Les prix sont diﬀérents selon les pilules et vont de 1,68 € à 14 € par mois.
Certaines pilules sont remboursées par la Sécurité sociale à 65 %.
La pilule peut être donnée gratuitement dans les CPEF pour les mineures et pour les
femmes qui n’ont ni Assurance maladie, ni CMU, ni AME.

A savoir
La pilule a un impact sur ton cycle : date des règles, quantité de sang.
Si tu fumes et que tu fais le choix de prendre la pilule, pense à informer ton médecin
qui te proposera un suivi médical adapté.
La pilule peut avoir des eﬀets secondaires inconfortables. N’hésite pas à en parler à
ton médecin aﬁn qu’il trouve la pilule la mieux adaptée à ton cas.
La pilule est déconseillée si tu as un traitement contre le VIH, contre l'épilepsie, contre
la tuberculose ou si tu prends du Millepertuis, car ces contraceptifs perdent alors leur
eﬃcacité. Si tu prends des médicaments il vaut mieux le signaler au médecin qui te
prescrit ta contraception.
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P LASTuRELE

CONTRACEPTIv

Ce este plasturele contraceptiv ?
Plasturele contraceptiv este un timbru, sau
un pansament mic, care se lipeşte pe
suprafaţa pielii. Acesta conţine un hormon
care vă protejează de o sarcină nedorită.

Cum se foloseşte ?
Îl veţi lipi singură pe piele, o dată pe
săptămână. Plasturele se poate aplica la nivelul
abdomenului, la nivelul umerilor sau pe spate în
partea de jos, dar niciodată în apropierea
sânului.
Îl veţi reînnoi în ﬁecare săptămână, timp de trei săptămâni.
Pe parcursul săptămânii a patra, deşi nu veţi aplica nici un plasture, veţi ﬁ în continuare
protejată.
Absenţa plasturelui declanşează apariţia menstruaţiei.

Unde se găseşte ?
Plasturele este prescris de medic sau de moaşă.
Puteţi să-l cumpăraţi în orice farmacie, pe bază de prescripţie medicală.

Cât costă ?
O cutie de trei plasturi costă 15 €.
Plasturele asigură o contracepţie pentru o durată de patru săptămâni, va trebui deci să
prevedeţi 15 € pe lună.
Plasturele nu este rambursat de către securitatea socială.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nici CMU sau AME,
plasturele poate ﬁ procurat în mod gratuit de la centrele CPEF.

De reţinut :
Plasturele poate avea efecte secundare neplăcute (greaţă, tumeﬁere dureroasă a sânilor,
sângerări, dureri de cap). Nu ezitaţi să discutaţi cu medicul dumneavoastră.
Dacă sunteţi fumătoare şi optaţi pentru plasturele contraceptiv, adresaţi-vă mai înainte
medicului dumneavoastră, care vă va oferi supravegherea medicală adaptată.
Atenţie : Un plasture se poate desprinde fără să vă daţi seama. În acest caz îl puteţi reﬁxa
sau îl puteţi înlocui.
Dacă plasturele este desprins de mai mult de 24 de ore, nu mai sunteţi protejată.
Plasturele nu este recomandat în cazul în care aveţi un tratament împotriva HIV, împotriva
epilepsiei, împotriva tuberculozei sau dacă luaţi produse pe bază de sunătoare, condiţii în
care există riscul ca acest tip de contraceptive să-şi piardă din eficacitate. Dacă luaţi
medicamente, vă recomandăm să-i aduceţi la cunoştinţă acest fapt medicului care v-a
prescris această metodă anticoncepţională.
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LE

PATCh CONTRACEPTIf

Qu’est-ce que c’est ?
Le patch est un timbre qui se colle sur la
peau. Il contient une hormone qui empêche
la grossesse.

Comment on l’utilise ?
On colle soi-même le patch sur la peau une
fois par semaine. Le patch peut être appliqué
sur le ventre, sur les épaules ou au bas du dos,
mais jamais près d’un sein.
On le renouvelle chaque semaine, pendant trois semaines.
Durant la quatrième semaine, on ne met pas de patch, mais on est tout de même
protégée.
L’absence de patch provoque l’apparition des règles.

Où le trouve-t-on ?
Le patch est prescrit par un médecin ou une sage-femme.
On peut ensuite aller l’acheter en pharmacie avec l’ordonnance.

Combien ça coûte ?
Une boîte de trois patchs coûte 15 €.
Il s’agit d’une contraception pour quatre semaines, il faut donc prévoir 15 € par mois.
Le patch n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.
Le patch peut être donné gratuitement dans les CPEF pour les mineures et pour les
femmes qui n’ont ni Assurance maladie, ni CMU, ni AME.

A savoir
Le patch peut avoir des eﬀets indésirables inconfortables (nausées, gonﬂement douloureux
des seins, saignements, migraines). N’hésite pas à en parler à ton médecin.
Si tu fumes et que tu fais le choix du patch contraceptif, pense à informer ton
médecin qui te proposera un suivi médical adapté.
Attention : un patch peut se décoller sans que l’on ne s’en rende compte. On peut le reﬁxer
ou en mettre un autre.
Si le patch est décollé plus de 24h, on n’est plus protégée.
Le patch est déconseillé si tu as un traitement contre le VIH, contre l'épilepsie, contre la
tuberculose ou si tu prends du Millepertuis, car ces contraceptifs perdent alors leur
efficacité. Si tu prends des médicaments il vaut mieux le signaler au médecin qui te prescrit
ta contraception.
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I mPLANTuL

CONTRACEPTIv

Ce este implantul ?
Implantul contraceptiv este o baghetă mică
de plastic introdusă sub piele, care
eliberează în mod continuu un hormon.

Cum se foloseşte ?
Implantul este introdus sub pielea braţului
de către medic, sub anestezie locală.
Medicul poate scoate implantul de îndată ce doriţi.
Este eﬁcient începând cu a 7-a până la a 14-a zi de la amplasare şi are o eﬁcacitate de
trei ani.

Unde se găseşte ?
Medicul sau moaşa sunt cei care pot prescrie implantul.
Le putem obţine în orice farmacie pe bază de reţetă.

Cât costă ?
Implantul costă în jur de106 €.
Acesta este rambursat 65% de securitatea socială.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nebeneﬁciind nici
de sistemele CMU sau AME, implantul poate ﬁ amplasat gratuit în centrele CPEF.

De reţinut :
Implantul poate cauza cicluri menstruale neregulate sau poate provoca dispariţia
completă a menstruaţiei. Acesta poate favoriza, de asemenea, creşterea în greutate.
Implantul nu este recomandat în cazul în care aveţi un tratament împotriva HIV, împotriva
epilepsiei, împotriva tuberculozei sau dacă luaţi produse pe bază de sunătoare, cazuri în
care acest tip de contraceptive îşi pierde eﬁcacitatea.
Dacă luaţi medicamente, vă recomandăm să aduceţi la cunoştinţă acest fapt medicului
care v-a prescris această metodă anticoncepţională.
În schimb, implantul potrivit pentru fumătoare.
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L’ ImPLANT

CONTRACEPTIf

Qu’est-ce que c’est ?
L’implant contraceptif est un petit bâtonnet
de plastique inséré sous la peau et qui
délivre une hormone en continu.

Comment on l’utilise ?
L'implant est inséré dans le bras par un
médecin, sous anesthésie locale.
Le médecin peut enlever l'implant dès que
tu le souhaites.
Il est eﬃcace 7 à 14 jours après l'installation et pendant trois ans.

Où le trouve-t-on ?
C’est le médecin ou la sage-femme qui prescrit l’implant.
Avec l’ordonnance, on peut se le procurer en pharmacie.

Combien ça coûte ?
L'implant coûte environ 106 €.
Il est remboursé à 65% par la Sécurité sociale.
L’implant peut être posé gratuitement dans les CPEF pour les mineures et pour les
femmes qui n’ont ni Assurance maladie, ni CMU, ni AME.

A savoir
L'implant peut provoquer des règles irrégulières ou la disparition des règles. Il peut
également provoquer une prise de poids.
L'implant est déconseillé si tu as un traitement contre le VIH, contre l'épilepsie, contre
la tuberculose ou si tu prends du Millepertuis, car ces contraceptifs perdent alors leur
eﬃcacité.
Si tu prends des médicaments, il vaut mieux le signaler au médecin qui te prescrit ta
contraception.
En revanche, l’implant convient aux fumeuses.
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I NELuL

vAgINAL

Ce este inelul vaginal ?
Inelul vaginal este un inel flexibil din
plastic poros care conţine o combinaţie de
hormoni care împiedică apariţia sarcinii.

Cum se foloseşte ?
Se introduce cât mai profund posibil în
vagin, ca pe un tampon. Poziţia nu
conteaza.
Ceea ce contează este să « ţină », să ﬁe amplasat conform instrucţiunilor, şi să nu-l simţiţi.
Acesta este păstrat timp de trei săptămâni.
După trei săptămâni, scoateţi inelul. Pe parcursul săptămânii a patra, ciclul revine şi
sunteţi protejată, chiar şi în săptămâna când nu aveţi inelul.
După care, vă veţi plasa unul nou.

Unde se găseşte ?
Medicul sau moaşa vă pot prescrie inelul.
Pe bază de prescrpţie medicală poate ﬁ achizitionat în orice farmacie.

Cât costă ?
Acesta costă aproximativ 16 € pe lună şi nu este rambursat de securitatea socială.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nici sistemul de
acoperire CMU sau AME, inelul vaginal poate ﬁ obţinut în mod gratuit la centrele CPEF.

De reţinut :
Se întâmplă uneori ca inelul să ﬁe expulzat după raportul sexual. În acest caz, trebuie
să-l puneţi imediat înapoi (în decurs de 3 ore) după ce l-aţi clătit mai întâi cu apă rece.
Dacă sunteţi fumătoare şi aţi optat pentru metoda anticoncepţională cu inel vaginal,
veţi informa în prealabil pe medicul dumneavoastră care vă va oferi o supraveghere
medicală adaptată.
Dacă aveţi reacţii adverse (greaţă, tumeﬁerea sânilor, sângerări ...), discutaţi cu medicul
dumneavoastră.
Inelul vaginal nu este recomandat în cazul în care aveţi un tratament împotriva HIV,
împotriva epilepsiei, împotriva tuberculozei sau dacă luaţi produse pe bază de
sunătoare (Millepertuis), deoarece în aceste împrejurări, acest tip de contraceptive îşi
pierde eficacitatea. Dacă luaţi medicamente, vă recomandăm să-i aduceţi la
cunoştinţă acest fapt medicului care v-a prescris acestă metodă
anticoncepţională.
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L’ ANNEAu

vAgINAL

Qu’est-ce que c’est ?
L’anneau vaginal est un anneau ﬂexible en
plastique poreux qui contient une association
d’hormones empêchant de tomber enceinte.

Comment on l’utilise ?
Tu le glisses le plus profondément possible
dans le vagin comme un tampon. Sa position
n’a pas d’importance. Ce qui importe, c’est
qu’il tienne, et que tu ne le sentes pas.
On le garde pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, tu enlèves l’anneau.
Pendant la quatrième semaine, les règles apparaissent et tu es protégée, même pendant
la semaine où tu n’as pas l’anneau.
Puis tu en remets un nouveau.

Où le trouve-t-on ?
C’est le médecin ou la sage-femme qui prescrit l’anneau.
Avec l’ordonnance, on peut se le procurer en pharmacie.

Combien ça coûte ?
Il coûte environ 16 € par mois et n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale.
L’anneau vaginal peut être donné gratuitement dans les CPEF pour les mineures et pour
les femmes qui n’ont ni Assurance maladie, ni CMU, ni AME.

A savoir
Il arrive que l’anneau soit expulsé après un rapport sexuel. Dans ce cas, il faut le remettre
en place rapidement (dans les 3 heures) après l’avoir rincé à l’eau froide.
Si tu fumes et que tu fais le choix de mettre l’anneau vaginal, pense à informer ton
médecin qui te proposera un suivi médical adapté.
Si tu as des eﬀets secondaires (nausées, gonﬂement des seins, saignement…) parlesen à ton médecin.
L'anneau vaginal est déconseillé si tu as un traitement contre le VIH, contre l'épilepsie,
contre la tuberculose ou si tu prends du Millepertuis, car ces contraceptifs perdent
alors leur eﬃcacité. Si tu prends des médicaments, il vaut mieux le signaler au médecin
qui te prescrit ta contraception.
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C ELELALTE

mETOdE dE CONTRACEPţIE

Există alte câteva metode de contracepţie,
cum ar fi diafragma, cupola cervicală
(capacul de col uterin) şi spermicidele. Ele
sunt mai puţin ﬁabile şi necesită introducerea în
vagin înainte de ﬁecare raport sexual.
Diafragma şi cupola cervicală sunt realizate
din latex sau silicon care se plasează pe
colul uterin. Pentru o mai mare eﬁcienţă,
acestea sunt utilizate în acelaşi timp
însoţite de un spermicid.
Spermicidele se prezintă sub formă cremă, spumă, gel sau ovule. Acestea sunt plasate
în vagin. Utilizate singure ele sunt mai mult sau mai puţin eﬁciente. Sunt folosite în
combinaţie cu un alt contraceptiv.

Unde se găsesc ?
Diafragma şi cupoa cervicală sunt prescrise de către medic, care determină dimensiunea
care vi se potriveşte şi vă învaţă cum să le introduceţi. Pot ﬁ procurate în farmacii însă
doar pe bază de prescrpţie medicală.
Spermicidele se pot cumpăra în farmacii (fără prescripţie medicală).

Cât costă ?
Diafragma costă aproximativ 45 € (poate ﬁ rambursată parţial).
Cupola cervicală costă aproximativ 60 € şi nu este rambursat.
Spermicidele costă între 7 € şi 19 € şi nusunt rambursate.

De reţinut :
Diafragma şi cupola cervicală necesită un anumit antrenament sau
obişnuinţă şi necesită o bună cunoaştere a corpului dumneavoastră.
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L ES

AuTRES mOyENS dE CONTRACEPTION

Il existe d’autres moyens de contraception
comme le diaphragme, la cape cervicale ou
les spermicides. Ils sont moins fiables et
exigent une pose avant chaque rapport
sexuel.
Le diaphragme et la cape cervicale sont des
capuchons en latex ou en silicone qui se
posent sur le col de l’utérus.
Ils s’utilisent aussi avec un spermicide pour
plus d’eﬃcacité.
Les spermicides sont sous forme de crème, mousse, gel ou ovules. Ils se placent dans
le vagin. Ils sont plus ou moins eﬃcaces utilisés tout seuls. Souvent ils s’utilisent avec
une autre contraception.

Où le trouve-t-on ?
Le diaphragme et la cape cervicale sont prescrits par un médecin qui détermine la taille
qui te convient et qui t’apprend à les poser.
Avec une ordonnance, on peut les commander en pharmacie.
Les spermicides s’achètent en pharmacie, sans ordonnance.

Combien ça coûte ?
Le diaphragme coute environ 45 € (une partie peut être remboursée).
La cape cervicale coûte environ 60 €et n’est pas remboursée.
Les spermicides coûtent entre 7 € et 19 € et ne sont pas remboursés.

A savoir
Le diaphragme et la cape cervicale exigent un certain entraînement et
une bonne connaissance de son corps.
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CE

TREbuIE Să fACEţI îN CAzuL
LIPSEI dE CONTRACEPţIE ?

c ontrAcepţiA de urgenţă
Contracepţia de urgenţă are ca scop prevenirea sarcinii după raportul sexual neprotejat
sau în caz de eşec contraceptiv (aţi uitat să luaţi pilula anticoncepţională sau în cazul
ruperii prezervativului ...).
Există trei posibilităţi de contracepţie de urgenţă.

Î n următoArele 72 de ore de lA rAportul sexuAl considerAt cu risc :
pilulA de urgenţă (AşA-numitA "pilulA de A 2-A zi"), fără prescripţie medicAlă
Cum se foloseşte ?
Este o tabletă care trebuie luată în termen de
72 de ore după actul sexual neprotejat. Este
mult mai eﬁcientă în primele douăsprezece
ore.

Unde se găsesc ?
Acesta este disponibilă în toate farmaciile din Franţa, şi se obţine fără prescripţie medicală.
Pentru minore şi pentru femeile care nu au nici asigurare de sănătate, nici acoperire
CMU sau AME, această pilulă anticoncepţională de urgenţă se poate obţine în
mod gratuit de la centrele CPEF.

Cât costă ?
Această pilulă anticoncepţională de urgenţă cu progestativul levonorgestrel costă între
6,18 € şi 7,60 €. Pentru minore este gratuită.

De reţinut :
Atenţie :
Pilulele de urgenţă nu sunt destinate a ﬁ folisite în mod regulat. Ele pot preveni sarcina,
dar nu sunt 100% eﬁcace.
Pilulele de urgenţă nu pun sănătatea în pericol, le puteţi folosi în siguranţă (nu provoacă
sterilitatea), chiar şi după mai multe prize. Însă se va ţine seama că ele perturbă ciclul
menstrual şi nu protejează pe termen lung.
Recomandări : Dacă, după luarea de anticoncepţionale de urgenţă ciclul întârzie, vă
recomandăm efectuarea unui test de sarcină.
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Q uE

fAIRE EN CAS dE défAuT
dE CONTRACEPTION ?

l A contrAception d’urgence
La contraception d'urgence vise à éviter la grossesse après un rapport sexuel non
protégé ou en cas d'échec de la contraception (oubli de pilule, rupture de préservatif...).
Il existe trois possibilités de contraception d'urgence.

d Ans les 72 h suivAnt le risque :
l A pilule d ’urgence ( dite « pilule du lendemAin ») sAns ordonnAnce
Comment on l’utilise ?
C'est une seule pilule à prendre dans les 72 h
suivant le rapport sexuel.
Elle est plus eﬃcace dans les douze premières
heures.

Où la trouve-t-on ?
Elle est en vente dans les pharmacies partout en France sans ordonnance du médecin.
Cette pilule peut être donnée gratuitement dans les CPEF pour les mineures et pour les
femmes qui n’ont ni Assurance maladie, ni CMU, ni AME.

Combien ça coûte ?
Cette contraception d'urgence au lévonorgestrel coûte entre 6,18 € et 7,60 €.
Elle est gratuite pour les mineures.

A savoir
Attention :
Les pilules d'urgence ne sont pas faites pour être utilisées régulièrement. Elles peuvent
empêcher une grossesse mais ne sont pas eﬃcaces à 100%.
Les pilules d’urgence sont sans danger sur la santé (ne rendent pas stérile) même après
de nombreuses prises. Elles perturbent le cycle menstruel et ne protègent pas sur le
long terme.
Conseil : Si après avoir pris une contraception d'urgence tu as un retard de règles, pense
à faire un test de grossesse.
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Î n următoArele 5 zile de lA Actul sexuAl neprotejAt :

d ispozitiv

intrAuterin

nouA pilulă de urgenţă

-

sterilet

Cum se foloseşte ?
Unde se găseşte ?

Este o pilulă care trebuie luată în termen
de 5 zile după actul sexual neprotejat.
Este de asemenea, mult mai eﬁcientă în
primele ore următoare raportului sexual.

Puteţi cere să vi se plaseze de
urgenţă un DIU, indiferent de data
ciclului. Pentru aceasta adressaţi-vă
cât mai repede medicului ginecolog,
medicului de familie, sau la un CPEF.

Unde se găseşte ?
Acesta este disponibilă în farmacii, însă
se eliberează doar pe bază de prescripţie
medicală.

DIU poate servi apoi ca şi contraceptie permanentă pentru o durată de
5 până la 10 ani. De asemenea, puteţi
cere medicului dumneavoastră să vil extragă înainte de sfârşitul acestui
termen.

Cât costă ?
Această pilulă anticoncepţională de
urgenţă cu ulipristal costă 24,15 €.
Acesta este rambursat 65% de securitatea
socială.

De reţinut :
Atenţie :
Pilulele de urgenţă nu sunt destinate a ﬁ folisite în mod regulat. Ele pot preveni sarcina,
dar nu sunt 100% eﬁcace.
Pilulele de urgenţă nu pun sănătatea în pericol, le puteţi folosi în siguranţă (nu provoacă
sterilitatea), chiar şi după mai multe prize. Însă se va ţine seama că ele perturbă ciclul
menstrual şi nu protejează pe termen lung.
Recomandări : Dacă, după luarea de anticoncepţionale de urgenţă ciclul întârzie, vă
recomandăm efectuarea unui test de sarcină.
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d Ans les cinq jours suivAnt le risque :
l A nouvelle pilule d'urgence

l e dispositif intrA utérin
ou stérilet

Comment on l’utilise ?
Où le trouve-t-on ?

C'est une seule pilule à prendre dans
les 5 jours suivant le rapport sexuel.
Elle est également plus eﬃcace dans
les premières heures.

Tu peux demander à te faire poser
en urgence un DIU, quel que soit
le moment du cycle. Pour cela,
adresse-toi très rapidement à
ton gynécologue, à ton médecin
généraliste, ou à un CPEF.

Où la trouve-t-on ?
Elle est en vente en pharmacie avec
une ordonnance du médecin.

Le DIU peut servir ensuite de
contraception permanente pendant
5 à 10 ans. Tu peux aussi demander
à ton médecin de l'enlever avant.

Combien ça coûte ?
La contraception d'urgence à l'ulipristal
coûte 24,15 €.
Elle est remboursée à 65% par la Sécurité
sociale.

A savoir
Attention :
Les pilules d'urgence ne sont pas faites pour être utilisées régulièrement. Elles peuvent
empêcher une grossesse mais ne sont pas eﬃcaces à 100%.
Les pilules d’urgence sont sans danger sur la santé (ne rendent pas stérile) même après
de nombreuses prises. Elles perturbent le cycle menstruel et ne protègent pas sur le
long terme.
Conseil : Si après avoir pris une contraception d'urgence tu as un retard de règles, pense
à faire un test de grossesse.
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Întrerupere voluntAră de sArcină

Dacă sunteţii insărcinată, indiferent de situaţia dvs., puteţi să recurgeţi la
o întrerupere voluntară de sarcină medicalizată şi sigură cunoscută de
asemenea şi sub numele de avort.
Avortul este legal în Franţa, dar trebuie să ﬁe făcut în primele 12 săptămâni de
sarcină, termen care în general, corespunde la 14 săptămâni de absenţă a ciclului menstrual.
Există două metode :
- Avortul medical, care poate ﬁ realizat în unele cabinete medicale sau la centrele
de Planning Familial pentru o sarcină de până la 5 săptămâni, iar în unele spitale
pentru o sarcină de până la 7 săptămâni.
- Avortul prin aspiraţie : o intervenţie chirurgicală minoră care se efectuează în
spitale publice sau în clinici private, sub anestezie, pentru o sarcină de până la
12 săptămâni.
Atenţie :
Demersurile sunt lungi şi uneori diﬁcile. Nu ezitaţi să cereţi ajutor la o asociaţie.

Întreruperea voluntară de sarcină este rambursată de către securitatea socială.
Cheltuielile acesteia pot ﬁ, de asemenea, acoperite de sistemele CMU sau AME.
Dacă nu aveţi acte în regulă sau dacă nu aveţi nici o acoperire sau o asigurare
medicală, puteţi solicita un "Ajutor Medical de Stat pentru Avort". În acest caz,
intervenţia va fi complet gratuită pentru dvs. Pentru acest lucru, cereţi o
programare cu asistentul social de la spital.

De reţinut :
Numai dumneavoastră hotărâţi dacă doriţi să recurgeţi la efectuarea unui avort.
Nimeni nu vă poate forţa să menţineţi sarcina. Nimeni nu vă poate obliga să
avortaţi.
Este alegerea dumneavoastră.
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l’interruption volontAire de grossesse

Si tu es enceinte, quelle que soit ta situation, tu peux avoir recours à une
interruption volontaire de grossesse médicalisée et sécurisée, aussi appelée
avortement.
L’interruption volontaire de grossesse est légale en France, mais elle doit être
faite dans les 12 premières semaines de la grossesse, ce qui correspond en
général à 14 semaines sans règles.
Deux méthodes existent :
- l’IVG médicamenteuse, qui peut être réalisée dans certains cabinets médicaux
ou au Planning Familial jusqu’à 5 semaines, et dans certains hôpitaux jusqu’à 7
semaines,
- l’IVG par aspiration : une intervention chirurgicale bénigne qui est pratiquée
dans des hôpitaux publics ou des cliniques privées, sous anesthésie, jusqu’à 12
semaines de grossesse.
Attention :
Les démarches sont longues et parfois diﬃciles. N’hésite pas à te faire aider
par une association.

L’interruption volontaire de grossesse est remboursée par la Sécurité sociale.
Elle est aussi prise en charge par la CMU ou l’AME.
Si tu n’as pas de papiers ou si tu n’as pas de couverture médicale, une « aide
médicale d’État pour l’IVG » peut être demandée. L’intervention sera alors
entièrement gratuite pour toi. Pour cela, demande à voir l’assistante sociale
de l’hôpital.

A savoir
Tu es la seule à pouvoir décider d’avoir recours à l’IVG. Personne ne peut
t'obliger à continuer ta grossesse. Personne ne peut t'obliger à avorter.
C’est ton choix.
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C âTEvA

RECOmANdăRI uTILE

Există mai multe metode de contracepţie. Pentru a alege metoda
contraceptivă care vi se potriveşte, discutaţi cu cineva în care aveţi încredere
(medicul dumneavoastră, un prieten, o asociaţie ...).
Înafară de prezervative (masculin şi feminin), celelalte metode de
anticoncepţionale prezentate în această broşură nu protejează împotriva
infecţiilor cu transmitere sexuală.
Vă recomandăm să efectuaţi controale ginecologice periodice şi să efectuaţi
testul de depistaj ITS, dacă presupuneţi existenţa vreunui risc.
În cazul în care aveţi un tratament împotriva HIV, împotriva epilepsiei, împotriva
tuberculozei sau dacă luaţi produse pe bază de sunătoare, vă sfătuim să
recurgeţi la metoda contraceptivă cu prezervativul (masculin sau feminin) la
ﬁecare raport sexual.
Vă recomandăm această metodă, deoarece tratamentele susmentţionate
reduc eﬁcacitatea anumitor metode contraceptive. Discutaţi cu medicul
dumneavoastră.
Dacă luaţi medicamente, vă recomandăm să-i aduceţi la cunoştinţă acest fapt
medicului care v-a prescris acestă metodă anticoncepţională.
În cele din urmă, în cazul în care metoda contraceptivă pentru care aţi optat
nu vă satisface, puteţi să o schimbaţi.
Cereţi sfatul medicului dumneavoastră.
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Q uELQuES

CONSEILS

Plusieurs moyens de contraception existent. Pour choisir le mode de
contraception qui te convient, parles-en à quelqu’un en qui tu as conﬁance
(ton médecin, une amie, une association…).
A part les préservatifs (masculin et féminin), les contraceptifs présentés dans
cette brochure ne protègent pas des infections sexuellement transmissibles.
Nous te conseillons d’avoir un suivi gynécologique régulier et de faire des
dépistages des IST quand tu as pris un risque.
Si tu prends un traitement contre le VIH (traitement d’urgence ou non), contre
la tuberculose, contre l’épilepsie ou si tu prends du Millepertuis, nous te
conseillons d’utiliser un préservatif (féminin ou masculin) pour toutes tes
relations sexuelles.
Ces traitements réduisent l’eﬃcacité de certains modes de contraception.
Parles-en à ton médecin.
Si tu prends des médicaments, il vaut mieux le signaler au médecin qui te prescrit
ta contraception.
Enﬁn, si le mode de contraception que tu as choisi ne te convient pas, tu peux
le changer.
Parles-en à ton médecin.

27

N uméROS

uTILES

/ N umERE

uTILE

A lYon

pres de lYon

cpef de l'hôpital edouard herriot
pavillon K – rez de chaussée
5 place d’Arsonval
69 003 lYon
04 72 11 03 95

cpef du planning familial (mfpf 69)
2 rue lakanal
69 100 villeurBAnne
04 78 89 50 61

cpef de l'hôpital de la croix-rousse
pavillon f
92 grande rue de la croix-rousse
69 004 lYon
04 72 07 16 47
cpef de l'hôpital st joseph-st luc
20 quai claude Bernard
69 007 lYon
04 78 61 81 38
cpef
15 rue de Bourgogne
69 009 lyon
04 37 50 24 59

Association Cabiria
BP 1145
69 203 LYON cedex 01

cpef
22 rue condorcet
69 120 vAulx-en-velin
04 78 80 17 87
cpef de l'hôpital lYon sud
Bâtiment 3B – 2e étage
chemin du grand revoyet
69 310 pierre-Benite
04 26 73 96 26
il y a d’autres cpef à givors, Bron, decines, oullins, rillieux-lA-pApe,
vénissieux...
pour avoir les coordonnées du cpef de
ton quartier, appelle un des cpef indiqués
ou consulte internet:
http://www.rhone.fr/solidarite/sante_et_
pmi/les_jeunes/cpef_lieux_d_infos_et_de
_consultations

Français/Roumain
Franceză/Română

Accueil :
5 quai André Lassagne
69 001 LYON

Cette brochure a été réalisée par Cabiria, avec le
soutien de la Ville de Lyon et de la mairie du 1 er
arrondissement.

04 78 30 02 65
cabiria@wanadoo.fr

Nous remercions l’équipe du Planning familial
(MFPF 69) pour ses précieux conseils.

