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Paauglių, jaunesnių nei 18 metų,
nėštumai dažniausiai yra neplanuoti ir
nepageidaujami. 

Šio amžiaus mergaičių ankstyvi
nėštumai, gimdymai ir abortai yra
viena aktualiausių paauglių sveikatos
problemų visose pasaulio valstybėse. 

Pasak Pasaulinės sveikatos
organizacijos, jaunų žmonių lytinės
problemos turi neigiamą įtaką jų
sveikatai, asmenybės vystymuisi,
socialinei raidai, esamai ir būsimai
ekonominei gerovei.
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 Šiaulių rajone 2015-
2019 m. laikotarpyje

dirbtinį abortą 
 pasidarė
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Nepakankamas lytinis švietimas;
Ankstyva lytinė elgsena;
Nepakankamas rizikos suvokimas
ir pasekmių neįvertinimas;
Kontracepcijos nenaudojimas;
Netinkamas tėvų požiūris ir
auklėjimas - neartimi santykiai su
artimaisiais;
Netinkama socialinė aplinka;
Sumažėjęs savęs vertinimas ir
negalėjimas atsispirti išorinei
įtakai, depresija;
Seksualinė prievarta;
Žemi moraliniai standartai;
Mažas užimtumas;
Nesveika gyvensena – rūkymas,
nesaikingas alkoholinių gėrimų
vartojimas, narkotinių medžiagų
vartojimas.

Paauglių nėštumo
priežastys:



Įvairūs sveikatos sutrikimai; 
Abortas;
Depresija;
Nerimas dėl ateities; 
Mokslų metimas; 
Lytiškai plintančios infekcijos;
Rūkymas;
Alkoholinių gėrimų vartojimas;
Patyčios;
Savižudybės;
Narkotikų vartojimas;
Socialinė atskirtis.

Paauglių ankstyvos lytinės
elgsenos ir nėštumo

pasekmės:



Kaip išvengti  paauglių
nėštumo?

Stiprinti lytinio švietimo programą
ugdymo įstaigose;
Suteikti informacijos paaugliams
apie galimus kontracepcijos būdus;
Skatinti paaugles konsultuotis su
ginekologais; 
Šviesti paauglių tėvus apie
nepilnamečių vaikų lytinį elgesį;
Skatinti tėvus kalbėtis su savo
vaikais apie lytinį gyvenimą ir jo
pasekmes. 

Lytinis
švietimas NE

TABU - būtina
kalbėtis!


