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Biztonságos Szexualitás 
 

A serdülőkor egyik jellegzetes jellemvonása, hogy a lányok és a fiúk érdeklődni 

kezdenek egymás iránt. A fiúk észreveszik, hogy a lányok alakja nőiessé válik. Egyre 

jobban elkülönül a két nem fizikailag egymástól. A lányokban a női nemi hormonok 

(ösztrogén, progeszteron), a fiúknál a férfi nemi hormon (tesztoszteron) túlsúlya 

következtében testi változások, szőrösödés, pattanások alakulnak ki, hirtelen 

hangulatingadozások a jellemzőek.  

 

A másodlagos nemi jellegek kialakulása 

során nagy egyéni eltérések mutatkoznak. A 

serdülőkor kezdetét nem lehet sem a 

születésnapotokhoz, sem pedig nagyobb 

ünnepekhez kötni. Egyszer csak úgy, tőled 

függetlenül elkezdődik. 

 

 A lányokat a mell növekedése, a fiúkat péniszük 

mérete foglalkoztatja, de tudnod kell, hogy nem a 

hímvessző mérete a meghatározó az 

örömszerzésben. Vannak, akiknek a pénisz 

alapállapotban nagyobb, de izgalmi állapotban nem 

sokkal növekszik meg sem a hossz, sem pedig a 

körméret. Ezért nem érdemes a tusolóban 

méregetni. Nehéz elhinned, hogy tökéletes férfi 

válik belőled is, de kérlek, a sok kínálkozó 

pénisznövelő szer közül egyetlen egyet se próbálj ki, mert könnyen megeshet, hogy 

nemhogy nincs növesztő hatása, de még az egészségedre is károsan hat!  

 

A lányok mellének növekedése nem szimmetrikus, előbb csak az egyik oldali nő, 

majd a másik. Végleges nagyságát a genetikai tényezők határozzák meg. Csak 

szemfényvesztés, hogy vannak csodaszerek, internetes jobbnál-jobb ajánlatok a mell 

gyors növekedésére. Remélhetőleg nem ártalmas kapszulákat és krémeket rejt a 
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postán érkező csomag! Nem szabad túl nagy jelentőséget tulajdonítanod a mell 

nagyságának, hiszen nem minden fiú mell centrikus és különben sem ez határozza 

meg az értékedet. Ha nagyobb melled van, akkor is húzd ki magad bátran, mert 

görnyedt, takargató mozdulataid rögzülhetnek és ez görbült testtartáshoz vezethet. 

 

A lányoknál az első menstruáció időpontja rendkívül nagy eltérést mutat. Egyre 

több 10 év körüli számol be arról, hogy menstruál. Ha még nem menstruálsz, akkor 

sem kell aggódnod 16 éves korodig. Az első évben még előfordulhat, hogy a ciklusok 

hossza, a vérzés intenzitása hónapról hónapra változik. Egy év eltelte után érdemes 

orvoshoz fordulni, ha nem rendeződnek a ciklusok.  

 

A menstruációs ciklust több hormon együttműködve szabályozza és általában 

26-30 naponként ismétlődik. Az agyalapi mirigy 

hormonjai egyik hónapban a jobb oldali 

petefészekben, következő hónapban a baloldaliban 

megérlelnek 1 vagy több tüszőt, melyből vagy 

melyekből kiszabadul a petesejt. Eközben a 

petefészek is hormonokat termel, melyek hatására a 

méh nyálkahártyája megvastagszik, felkészülve ezzel 

egy esetleges beágyazódásra. Ha nem alakul ki 

terhesség, akkor a nyálkahártya a tüszőrepedés után 

14 nappal, menstruációs vérzés formájában lelökődik. Legelső alkalommal 

szembesülni ezzel még akkor is nehézségeket okoz, ha szüleidtől, védőnődtől, 

pedagógusoktól, barátnőktől hallottál már erről. 

 
 A méhnyálkahártya leválása izom összehúzódásokkal jár, amiket görcsös 

fájdalomként élhetsz meg. Ilyenkor gyakran segít, ha jó melegen tartod a derekadat, 

hasadat. Nagy fájdalmak esetén fájdalomcsillapító használata indokolt. 

 

A fiúknál az első éjszakai magömlés jelzi, hogy beindultak a nemi hormonok. 

Ebben a folyadékban már megtermékenyítésre képes ondósejtek is vannak. Ez 

teljesen természetes folyamat. Alvás közben péniszed megmerevedik és kilövell 
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belőle az ondóváladék. A lepedőn vagy a pizsamádon levő kis tenyérnyi folt jelzi 

férfivá válásod ezen lépcsőfokát. 

 

A hormonoknak köszönhető a szexuális vágy megjelenése, melyet önkielégítéssel 

vezethetsz le. Amikor a nemi szervedet kézzel ingerled, az a maszturbáció. Így 

juthatsz el a szexuális gyönyör érzéséhez. Tudnod kell, hogy nincs semmilyen káros 

hatása az egészségedre, az életkorod természetes velejárója. Szinte minden serdülő 

fiú végez önkielégítést. Így fokozatosan megtanulható az orgazmus késleltetése, 

ezáltal megelőzhető a korai magömlés. 

Ugyanolyan természetes, ha a lányok végeznek önkielégítést, felfedezhetik vele 
saját testük érzékeny pontjait. 
 

 

Ejtsünk néhány szót a szőrzetről!  
 

Genetikailag meghatározott, hogy kinek mennyire erősszálú, sűrű és sötét. A szőrnek 

fontos feladata van. A sötét, nyirkos és meleg helyeken könnyen megtelepszik a 

gomba. A szőrszálak a közöttük levő levegő segítségével megakadályozzák ezt a 

folyamatot.  

 

Napjainkban nagy divat lett a fanszőrzet, hónaljszőrzet eltávolítása és a lábak 

szőrtelenítése. Ha már mindenképpen meg 

akarsz szabadulni Ezektől, akkor ne 

borotvával tedd! Szőrtelenítő krémekkel sokkal 

kíméletesebb és kevésbé fokozzák a későbbi 

szőrnövekedést.  

 

Az ápoltság, tested tisztán tartása minden 

életkorban fontos, de ha szőrtelenítesz, 

fokozottan óvd a bőrödet! 

 



8

Öltözködj alkatodnak és a divatnak megfelelően, de ne hagyd figyelmen kívül az 

időjárási viszonyokat sem! Az öltözködéssel, a frizurával felhívod magadra a 

figyelmet. Vigyázz, ez néha negatívan is elsülhet! 

Teljesen természetes, hogy szeretnél tetszeni. Ilyenkor kezdődnek el a 

próbálkozások a párok kialakítására. 

 

 Biztosan Te is szívesen megismerkednél egy szimpatikus fiatallal. Szerencséd van, 

ha egy általad ismert közösségből tetszik valaki, de mi van, ha csak ritkán látod azt, 

aki láttán nagyot dobban a szíved? Először is meg kellene ismerkedned vele. A 

leginkább bevált módszer, ha a lányok hagyják, hogy a fiúk szólítsák meg őket. Ha 

egy lány kezdeményez és éppen akkor a fiúnak nincs barátnője, könnyen 

beleegyezik, hogy járjatok, de amilyen hirtelen a fiú ölébe pottyantál, olyan hirtelen 

fogsz távozni 1 hónap vagy fél év leforgása után.  

Nem értékes az a lány, aki felkínálkozik! 
 Az ügyes lányok inkább csak alkalmat teremtenek a megismerkedésre és jeleket 

küldenek, hogy szimpatizálnak a fiatalemberrel. Ez a jel, ne a barátnőd legyen egy 

szerelmes levéllel! Ha többet tartózkodsz a közelében, rámosolyogsz, mélyen 

belenézel a szemébe, esetleg meghívod egy eseményre, már félreérthetetlen 

jelzések, melyekre vagy reagál az erősebbik nem képviselője vagy nem. A 

megszólítás van, akinek könnyen megy, de a fiúk 90%-a zavarban van a csodált lány 

társaságában. 

 

 Ahhoz, hogy egy fiú 

oda tudjon menni a 

lányhoz, megfelelő 

önbizalomra van 

szüksége. Esetleges 

önbizalom 

csökkenés esetén 

jusson eszetekbe egy mondat: „Ha az Internet Explorernek van elég bátorsága 

ahhoz, hogy megkérdezze, lehet-e alapértelmezett böngésződ, akkor Te is el tudsz 

hívni egy lányt randira!”.  
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A lányok saját maguknak állítanak csapdát azzal, ha többen vannak együtt. 
Óvodás korban, középső csoportban már önállóan el tudnak menni a WC-re. Ezen 

képességüket serdülő korukra valahogy elveszítik! Legalább ketten, hárman mennek 

mindenhova. Ez rendkívüli mértékben 

megnehezíti a fiúk dolgát. Ők ugyanis félnek az 

elutasítástól és nem akarják, hogy még a vihogó 

barátnő is végignézze a kezdeti 

próbálkozásaikat, ezért inkább nem 

kezdeményeznek.  

Ha lehetőséget adsz a fiúknak azzal, hogy 

időnként a társaságukban egyedül is mutatkozol, 

sokkal hamarabb rászánják magukat az 

ismerkedésre. Ne várj hangzatos ódákat! Az is 

szép teljesítmény, ha sikerül bemutatkoznia. 

Bármilyen téma feldobásával elősegítheted a 

beszélgetés elkezdését! 

 

 Amennyiben a srác nem a Te eseted, akkor sem kell elküldened melegebb 

éghajlatra, hisz így is jól esik a lelkednek, hogy tetszel neki. Határozottan jelezd, 

hogy nem kívánod jobban megismerni, de semmiképpen ne alázd meg! Ha 

kigúnyolod, hosszú időre elveheted a kedvét attól, hogy más lányokkal ismerkedjen. 

Gondolj csak bele, milyen érzés lenne számodra, ha a Neked tetsző fiúval azért nem 

tudnál közelebbről megismerkedni, mert korábban egy másik lány sikeresen 

leépítette az önbizalmát egy-két csípőből jött beszólással! 

 

Fiúk, Ti pedig ne fussatok olyan szekér után, amelyik nem vesz fel! Ha már 

kétszer is próbálkoztatok és nem foglalkozott veletek álmaitok nője, lépjetek tovább! 

Valószínűleg csak a külső tulajdonságai alapján tetszik nektek, a belső jellemvonásai 

miatt nem tudnátok együtt jól érezni magatokat.  

 

Tegyük fel, hogy tetszetek egymásnak, akkor első alkalommal még ne osszatok meg 

sok információt magatokról, mert nem tudhatod, ki valójában a másik! Amennyiben 

sok embernek megadod az internetes elérhetőségeidet, könnyen sebezhetővé 

válhatsz.  
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Jól tudod, ma már könnyen lehet ismerkedni az interneten is. 

 Ez egyrészt megnöveli a lehetőséget, de sok veszélyt is hordozhat magában. 
 
Mindig fenntartással fogadd ismeretlen ember közeledését!  
Nem kell rettegned és nyomoznod az új ismerős után, de vannak olyan emberek, 

akik ki akarják használni üdítő fiatalságodat és virtuális erotikus kapcsolatot 

létesítenek veled. Szinte észre sem veszed, ahogy belekeveredsz, mert eleinte csak 

bókol, dicséri a tested minden porcikáját. Kezdetben csak az orrcimpádat, majd 

egyre intimebb testrészeidet. Elmeséli erotikus vágyait, ezután a tiédet faggatja. Egy 

szerepjáték kellős közepén találod 

magad, ahonnan nehéz a menekülés. 

Teszi mindezt a saját vágyának 

fokozására, örömszerzés céljából, a 

legtöbb esetben maszturbálással 

egybekötve. Gyakran ezek az emberek 

nem akarnak mást, csak virtuális 

szexet. Fontos szempont, hogy 

névtelenek maradhatnak. Legtöbbjük 

kezdetben csak unaloműzőnek tekinti, de hamar függőség alakul ki és szinte minden 

szabad percüket a neten szeretnék tölteni. Gond lehet, ha túl sok szexi képet teszel 

fel magadról, vagy szeretteidről a világhálóra, így könnyen szexuális zaklatás 

áldozatává válhatsz.  

 

Nem csak a világhálón, hanem a hétköznapi életben is összefuthatsz olyan 

emberekkel, akik a normálistól eltérően viselkednek. Ezeknek az embereknek a 

kóros lelki világa kívülről nem szembetűnő. Sajnos bárki nemi erőszak áldozatává 

válhat, ezért megemlítünk néhány szituációt, illetve azt, hogyan lehet elkerülni 

ezeket. Ha sötétedés után egyedül mész haza, akkor kérj meg egy ismerőst, kísérjen 

el! Idegen alkalmi ismerőssel ne menj ismeretlen, vagy elhagyatott helyre! Ne ülj be 

az autójukba, főleg akkor ne, ha tudod, hogy előtte alkoholt fogyasztottak! Ha tetszik 

valamelyik fiú, inkább beszélj meg egy randevút máskorra. Ha idegen férfi szólít meg 

elhagyatott helyen, akkor udvariasan, de határozottan térj ki előle! 
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Erőszak nem csak idegen, hanem rokoni, családi, ismerősi környezetben is 

előfordulhat. Ha úgy érzed akár szóban, akár érintésben, túllépte a kellemesség 

határát, fordulj olyan felnőtthöz, akiben megbízol és kérj segítséget! Fordulhatsz a 

Gyermekjóléti Szolgálathoz, a Gyámhatósághoz is.  

 

Ha minden óvatosságod ellenére mégis bajba kerülsz, szexuális erőszak áldozatává 

válsz, akkor tegyél 

feljelentést a legközelebbi 

rendőrségen! 

 

Az emberek már iskolás 

korban érdeklődni kezdenek valamelyik kortársuk iránt, majd ahogy nőnek, úgy 

változik az a korosztály is, ahonnan társukat kiválasztják.  

 

A pedofil emberek továbbra is a gyermekkorúak iránt vonzódnak. Egyre gyakoribb, 

hogy felnőtt korban alakul ki ilyen beállítottság valakinél, ezt a szakemberek a 

gyermekpornográfia elterjedésével magyarázzák. Ha tudomást szerzel arról, hogy 

fiatalkorút szexuálisan zaklatnak, mindenképp jelezd egy megbízható felnőttnek, aki 

segítségedre lesz! 

 

Remélhetőleg nem fogsz ilyen szörnyű esetekkel találkozni, de mégis óvatosságra 

intenénk! A megismerkedésetek elején elég, ha csupán egyetlen elérhetőséget adsz 

meg az új ismerősödnek, melyen értesíthet, ha nem tudna a legközelebbi randira 

eljönni. Igen, tudom, nagyon tetszik és szeretnél egész nap vele lenni, de ha 

hívogatod és beszélgettek skype-on minden reggel, délben és este, akkor csak gépi 

szerelem alakul ki. 

 

 Ennek nagy hátránya, hogy ha találkoztok végre, unalmas lesz a randi, mert mindent 

megbeszéltetek neten keresztül. Gyakori csapdája még a világhálónak, hogy sokkal 

több információt megosztasz, mint amikor szemtől-szemben beszélgetsz. 
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 A párkapcsolat  

arról szól, hogy nem virtuálisan, hanem a valóságban találkoztok, együtt vagytok, 

egész lényetekkel kommunikáltok. Csak akkor lehet kiegyensúlyozott, boldog 

párkapcsolatot kialakítani, ha mindent őszintén meg tudtok beszélni.  

Amennyiben további találkozásokat is terveztek, akkor kettesben és társaságban is 

érdemes együtt lennetek.  

 

A fiúk a serdülőkor elején még 

nehezen vállalják fel a 

barátnőjüket és gyakran megesik, 

hogy társaságban pont a legjobb 

barátnődet szórakoztatja, illetve a 

haverokkal biliárdozik, Téged 

észre sem vesz. Ezért viszont még 

nem érdemes lecserélni, ha 

kedves és rendes, amikor 

kettesben vagytok. 

Általánosságban elmondható, 

hogy 17 éves korukban akarják 

tudatni a világgal, milyen remek 

csaj a barátnőjük. A találkozások 

alatt nem csak a partnered 

személyiségét ismerheted meg, 

hanem a saját viselkedésedet is.  

 

Tudod, milyen vagy a szüleiddel, testvéreddel, osztálytársaiddal, de azt nem, milyen 

a párkapcsolatodban. Alkalmazkodnod kell egy másik emberhez, az ő családi 

programjához, bele kell illesztened a találkozásokat a napirendedbe. Mindenki más 

családból jött, mindenki másképpen reagálja le az eseményeket. Nincs két egyforma 

ember, legfeljebb hasonló értékrenddel rendelkezők. A párkapcsolat nagyfokú 

megértést, toleranciát igényel mindkettőtök részéről. Amennyiben jól érzitek 

magatokat egymás társaságában, egyre többet és többször szeretnétek együtt lenni, 
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fokozatosan kialakul, elmélyül a másik iránti szeretet, szerelem. Természetes dolog, 

hogy mindeközben felélednek a testi vágyak. Nyugodtan fogjátok rá ezeket a 

hormonokra! Miközben találkozgattok, a fiúknak nem kell megkérdezniük a lányoktól, 

hogy megfoghatják-e a kezed, megcsókolhatnak-e. 

 Próbálkozni szabad! Ha szabad az út, akkor hajrá! Ha a leányzó nem szeretné, azt 

egyértelműen a fiú tudomására kell hoznia. Ha azt mondod, nem akarod, közben 

mégis megengeded, megtéveszted a párod. Miért is? Olyan nagy tragédia, ha a 

párod megpuszilja a szádat? Nem! Akkor van gond, ha később pl. petting során 

tiltakozol, mert tényleg nem szeretnéd, akkor szegény párod azt hiszi, hogy ez csak a 

szokásos része a szexuális kapcsolatotoknak.  

Fiúk! 
Elárulok egy nagy-nagy titkot! Ha egy lány szívesen van veletek, jól érzitek 

magatokat együtt, de mégsem szeretné, ha megcsókolnátok, akkor még bizonytalan, 

nincs meggyőződve a szeretetetekről. Amikor arra kér, ne tedd és Te ezt elfogadod, 

máris nyert ügyed van, mert rádöbben, fontos Számodra, hisz betartottad a kérését. 

Meglátod, a legközelebbi találkozáskor a barátnőd már várni fogja, hogy újra 

próbálkozz.  

Ahogyan mélyül közöttetek az érzelem,  

annál inkább érzitek, szeretnétek teljesen odaadni 

magatokat a párotoknak. Mikor is jön el ennek az 

ideje? A fiúk nem csinálnak ebből gondot, hiszen ők 

már bármikor akcióra készek. 

 

 A lányoknál nem lehet előre látni nem lehet egy 

bizonyos korhoz kötni, és ahhoz sem, hogy mennyi ideje jártok. Amikor eljuttok 

odáig, hogy tetteitek következményét fel tudjátok vállalni, onnantól kezdve vagytok 

felelősségteljes emberek. Az elsődleges, ami meghatározó, az érzelem. Csak utána 

jöhet létre testi kapcsolat. Ez így is van jól! Valakivel szeretkezni nem egy 

mechanikus dolog, hanem teljes érzelmi és testi kitárulkozás az előtt a személy előtt, 

akibe szerelmes vagy. Ez egy olyan lánynak, aki becsüli magát valamire, nem megy 

könnyen. Gondolom, mindannyian értékelitek magatokat annyira, hogy ennek az 

idejét ne egy bódult, italozással egybekötött éjszaka vagy esetleg a barátnő 

beszámolója határozza meg!  
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Vigyázzatok lányok, mert serdülőkorban nagy fantáziával vagytok megáldva! 

A féligazságok, melyeket társaságban hallotok, gyakran megtévesztőek lehetnek. Ne 

hagyjátok, hogy mások döntsenek helyettetek vagy befolyásolják életetek egyik 

legfontosabb eseményét! A szüzesség nem szégyen! Ne essetek abba a hibába, 

hogy azt hiszitek, a szűzlányok kevesebbet érnek, mint akik már túl vannak az első 

szexuális élményükön! 

 

Amikor már úgy érzitek, nem bírjátok ki, hogy ne omoljatok egymás ölelő karjaiba, 

akkor közösen, felelősségteljesen döntsetek! Meg kell beszélnetek, hol, mikor tudtok 

együtt lenni, hogyan fogtok védekezni. Lényeges a hol, ugyanis kulturált környezetet 

érdemes választani, hogy legyen lehetőségetek a tisztálkodásra is. Gondolom, 

egyikőtök sem szeretné elveszteni a szüzességét a híd alatt, vagy egy árokparton! 

Ennél sokkal többet értek! Fontos, hogy mikor és mennyi időtök áll rendelkezésre.   

 

Az első alkalom amúgy is nehézségeket 

szokott okozni a szorongás és a félelem miatt, 

pláne, ha még folyton azt is kell lesnetek, 

jönnek-e az ősök, vagy meglát-e valaki. 

Kapkodva, a lebukástól való félelemmel társítva, 

szinte biztos a kudarc. Hosszú időre elmehet 

akár mindkettőtök kedve a további 

próbálkozástól. Könnyen előfordulhat, hogy az 

első együttlétetek nem lesz olyan örömteli, mint 

remélitek. Az első behatolás fájdalommal járhat, 

vérzés is keletkezhet a szűzhártya sérülése 

miatt. Ha elhatalmasodik rajtad a félelem, akkor 

célszerű inkább egy másik alkalmat választani. 

Semmit nem érdemes erőltetni! 

Elmélyültebbé teszi a kapcsolatod, segít a gátlások feloldásában és a félelmek 

leküzdésében az intim együttlét, a petting. Ennek során az erogén zónák 

felfedezése, egymás testének csókolgatása, simogatása segíti a szexuális reagáló 

készséged kialakulását. Petting során a nemi szerveitek nem érintkezhetnek, a 

közösülésen kívül mindent szabad csinálnotok, amibe mindketten beleegyeztek.  
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Így megőrizheted a szüzességed és elkerülheted a terhességet. Ennél a szeretkezési 

formánál a legfontosabb szabály, hogy az ondóváladék ne jusson a hüvelyed 

közelébe! 

Amikor már lelkileg is úgy érzitek, felkészültetek a következő lépcsőfokra, a 

szeretkezésre (közösülésre), akkor feltétlenül beszéljétek meg a fogamzásgátlást is. 

Első alkalommal létfontosságú, hogy ne váratlanul történjen, hanem előre eltervezve. 

Egy kellemetlen élmény az egész életedre, további párkapcsolataidra is hatással 

lehet. Az első alkalomnál különösen fontos a gyengédség, szerelem, türelem, 

egymásra figyelés és a megfelelő körülmények biztosítása. 

 

A szeretkezést, mint minden 

mást, tanulni kell! Fontos, 

hogy tudd, a fiúk hamarabb, 

kevesebb inger hatására 

képesek felizgulni, mint a 

lányok! A lányok izgalmi 

állapotba jutásához elsősorban érzelmi háttér és tapintási inger szükséges, míg a 

fiúknak sokszor elég a fantáziájukra hagyatkozni. 

Fiúk!  
Ha úgy érzitek, hogy kellőképpen aktivált állapotba kerültetek, akkor energiátokat 

inkább a partnernőtökre fordítsátok, mintsem a szeretkezés felgyorsítására! A hüvely 

nedvessé válása jelzi számotokra a lányok izgalmi állapotát. Az örömteli 

szeretkezésnél hangsúlyos a jó előjáték, melyet a hímvessző hüvelybe hatolása 

követ. A nemi izgalom fokozódik és ennek a csúcsán következik be az orgazmus. 

Mindezt jellegzetes testi jelek kísérik: a bőr kipirul, a légzés, szívverés felgyorsul, a 

vérnyomás megnő, a vázizomzat megfeszül, a lányoknál a hüvely nedvessége eléri a 

maximumot, a fiúknál az ondóváladék kilövell. Az aktus után a nemi feszültség 

csökken, a fiúknál gyorsan, a lányoknál lassabban. A simogatás, csókolózás, 

összebújás kellemes befejezése a szeretkezésnek. 

Nagyon fontos a védekezés, mivel a világon naponta több százezer nő esik teherbe 

anélkül, hogy tervezte volna és naponta több mint százezer nőn végeznek abortuszt. 

Ha védekezés nélkül élsz nemi életet, 85-90% az esélyed arra, hogy egy éven belül 

teherbe esel.  
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Csak akkor igazán felhőtlen és felszabadult a szexuális együttlét, ha megoldott a 

védekezés, hiszen egy esetleges terhesség megszakítás lelki és testi fájdalmait 

átélni és/vagy nemi betegséget elkapni nagy felelőtlenség. Jogod és kötelességed a 

magad és mások életének védelme.  

Ha szexuális életet szeretnél élni, beszéld 

meg először a pároddal, majd a 

nőgyógyásszal, hogy melyik 

fogamzásgátlási módszer a legmegfelelőbb 

számodra! Egyértelműen tudasd a pároddal, 

védekezés nélkül nem vagy hajlandó 

lefeküdni vele.  

 
NEM AZT A VÉDEKEZÉSI MÓDOT KELL HASZNÁLNI, AMIT A BARÁTNŐ!  
A többféle mód közül azt kell választani, mely megvéd a nemi betegségektől és a 

legnagyobb biztonságot, védelmet nyújtja számodra a nem kívánt terhesség ellen! 

Lényeges szempont az is, hogy a fogamzásszabályozás a lehető legkisebb 

mértékben befolyásolja a még fejlődésben lévő szervezeted és a mindennapjaid. Na, 

és persze az ára sem elhanyagolható. Őszintén valld be magadnak, NINCS AZ A 
PÉNZ, MELYET TE NE ÉRNÉL MEG! Mivel a párkeresés kezdeti szakaszában 

vagy, korántsem biztos, hogy életed párját elsőre megtalálod.  

 

Ilyen fiatal korban a leginkább használatos védekezési mód a gumióvszer. Általában 

a szexuális élet kezdetekor, amikor még csak ritkán van lehetőség a szeretkezésre, 

nem érdemes a szervezeted hormonális folyamataiba beavatkozni fogamzásgátló 

tabletták szedésével.  

 A gumióvszer könnyen beszerezhető, elérhető áron kínálják a boltok vagy üzletek, 

a pénztár közelében, hogy ne kelljen vele végig botorkálnod. Nincs mellékhatása. 

Mivel az óvszerben marad az ondó, ezért nem kerülhet a petesejt közelébe, így 

használatával nem csak a nem kívánt terhességtől óv, hanem még a nemi 

betegségek nagy részét is ki tudod küszöbölni. Persze csakis akkor, ha jól 

használod! Szexuális inger hatására a fiúk nemi szerve vérrel telítődik, ezután 

hamarosan megjelenik a pénisz végén egy kevés váladék.  

Ez a hüvely síkosítását szolgálná, de tudnod kell, hogy tele van élő, 

megtermékenyítésre képes parányi ondósejttel. 
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Tehát, ha ez a váladék a hüvely közelébe kerül, akár nem kívánt terhesség is 

létrejöhet. Ezért kell felhúzni az óvszert még a folyadék megjelenése előtt. Jó, ha 

magatoknak húzzátok ezt fel fiúk, mert könnyen előfordulhat, hogy párotok 

izgalmában, illetve műkörmével fájdalmat okoz. Sok fiú ódzkodik tőle, inkább enélkül 

szeretne szexuális életet élni, sőt a barátnőjét is próbálja lebeszélni. A legtöbben 

attól félnek, hogy nem lesz elég élvezetes a szex számukra, pedig még az 

örömszerzést is elősegítheti az aktus elnyújtásával. 

Fontos tudni: 
 Az óvszernek lejárati ideje van! 

 Ne tárold összehajtva!  

 Felhúzáskor hagyni kell egy kis helyet az óvszer végén az 
ondóváladéknak! 

 Óvatosan, kiszakítás nélkül kell a 
péniszre helyezni! 

 Amennyiben kiszakadna 
szeretkezés közben, sürgősségi 
fogamzásgátlást kell alkalmazni! 

 Egy óvszer csak egyszer 
használatos! 

 Az óvszer biztosan elég nagy 
lesz!  

 Szeretkezés után az óvszert le kell venni. A végét két ujjal összefogod és 
vigyázol, hogy a benne levő váladék benne is maradjon.  

 Ezután érdemes egy görcsöt kötni rá és diszkréten becsomagolva a 
szemetesbe dobni!  

 A WC ELDUGUL TŐLE! 
A fogamzásgátló tabletták nagyon jó hatékonyságúak, mivel ezek a készítmények 

megakadályozzák a petesejt érését. Manapság rengeteg gyógyszergyártó cég készít 

minimális hormontartalmú tablettákat, melyek kevésbé borítják fel a szervezeted 

hormonális egyensúlyát. Ezeket csak orvos írhatja fel Neked megbeszélés és 

nőgyógyászati vizsgálat után. Előnyük, hogy bármikor szeretkezel, nincs gondod a 

védekezéssel, csökkenti a havi vérzés mennyiségét és a panaszokat. Hátrányuk, 

hogy beleszólnak a szervezeted hormonális működésébe, illetve naponta, lehetőleg 
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azonos időben kell bevenned. Hasmenés, hányás esetén a szervezetedből kiürülhet, 

így kevésbé hatásos. Nagyon fontos, hogy olvasd el a gyógyszer tájékoztatót és 

tartsd be az ott leírt szabályokat! Bármilyen panasz esetén keresd fel ismét a 

nőgyógyászodat. Fontos tudni, hogy az első hónapban nem véd meg a nem kívánt 

terhességtől. Véletlenül se tarts több hónapos szünetet, mert ezzel a teherbeesés 

esélyét növeled! 

 

Hasonló elven működik a hüvelygyűrű, ami egy átlátszó, rugalmas gyűrű. A 

hüvelybe kell felhelyezni a menstruáció első napján, majd 3 hét elteltével kell levenni. 

Előnye, hogy nem kell minden nap figyelned a tabletta szedésére és nem 

befolyásolja a hormon felszívódását, ha emésztési panaszod van. Hátránya, hogy 

mégiscsak hormontartalmú, így befolyásolja a szervezeted működését. Az ára is 

hatást gyakorolhat a döntésedre. 

 

A fiatalok választhatnak még a mechanikai védekezési módok közül. 

Számodra is elérhető a hüvelyi 

pesszárium, ami egy gumiból készült 

kupola formájú védekezési eszköz, mely 

nem engedi a méhszájon át bejutni az 

ondósejteket a méhbe. Különböző 

nagyságban kapható, a méret 

megállapítása orvosi feladat. Felhelyezése 

könnyen megtanulható. Összenyomva a 

hüvely belsejébe a méhszájig kell 

felnyomni, fekvő vagy guggoló helyzetben, még a szeretkezés előtt. Eltávolítani 

néhány órával az aktus után szükséges. Célszerű spermaölő krémet helyezni a 

pesszárium belsejébe, így ugyanis fokozhatod a hatékonyságát. Előnye, hogy 

közösüléskor sem Te, sem partnered nem érzi, nem kell megszakítanotok egymás 

szeretgetését a védekezés miatt. Hátránya, hogy a terhességgel szembeni 

védőhatása kisebb, mint a hormonális fogamzásgátlóké, így használata mellett 

előfordulhat, hogy mégis terhes leszel. 
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Kémiai módszereknek azokat a készítményeket nevezzük, amelyek az 

ondósejteket bénítják, így akadályozzák meg a teherbeesést. Ez lehet krém, kúp, 

tabletta.  Könnyen felhelyezhetők a hüvelybe a nemi aktus előtt legalább 5-10 

perccel, hogy a testmelegtől legyen ideje szétkenődni. Lehetőleg minél inkább a 

méhszáj közelébe kellene kerülnie ezeknek 

a kémiai szereknek, ezért a krém csővel van 

ellátva. Fontos, hogy a cső ne maradjon a 

hüvelyben, illetve a különböző szereket ne 

egyszerre használjuk! Hatékonyságuk 

növelhető hüvelyi pesszáriummal 

kombinálva. Előnye, hogy olcsó, nem 

hormonális készítmény, hátránya, hogy a 

hüvelyben gyulladást okozhat és a hatékonysága kisebb, mint az előzőekben 

felsoroltaké.  

A megszakított közösülés lényege, hogy ne a hüvelybe történjen meg a fiú 

magömlése. Ez a módszer minimális hatékonysági fokú, csak azoknak ajánlott, akik 

egy esetleges terhesség esetén vállalni tudják a gyermeket. Tény, jobb a semminél, 

hátránya viszont, hogy nagyfokú odafigyelést igényel, ezért az örömszerzés mértékét 

csökkenti. 

A naptármódszer lényege, hogy a tüszőrepedés napját ismerned kell. Ha már 

legalább egy éve rendszeres a menstruációd, próbálkozhattok vele. A következő 

vérzés várt időpontjától visszafeléa 14. napon valószínűsíthető a tüszőrepedés. Ez 

előtt 4-5 nappal és utána 3 nappal igen nagy a teherbeesés kockázata. Ezt a 

módszert is csak biztos párkapcsolaton belül használhatod, vállalva az esetleges 

tévedést. 

JÓL JEGYEZD MEG: A MEGSZAKÍTOTT KÖZÖSÜLÉST ÉS A 
NAPTÁRMÓDSZERT NEM  JAVASOLJUK A TE KORODBAN! 
Sürgősségi fogamzásgátlásra akkor kerülhet sor, ha nem védekeztetek vagy nem 

megfelelően. Nem kell felébresztened az orvost éjszaka! 48-72 órád van a tabletta 

bevételére, melyet a nőgyógyász ír fel, vizsgálat nélkül. Kiváltanod Neked kell a 

gyógyszertárban, több ezer forintért. Hatása azon alapszik, hogy jóval nagyobb adag 

hormont tartalmaz, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, így megakadályozza a 

terhességet. A nagy hormontartalom miatt felboríthatja a hormonháztartásod, így 
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csak végszükség esetén válaszd ezt a megoldást, hiszen még mindig a kisebbik 

rossz az abortuszhoz képest! Jó, ha tudod, hogy nem véd a következő szeretkezés 

alkalmával és a nemi betegségektől sem! Nem szabad havonta vagy sűrűbben 

használnod! 

A méhen belüli eszközökről (spirálról) csupán említést teszünk, hiszen csak azok a 

nők alkalmazhatják, akik már szültek. 

Fogamzásgátlási TÉVHITEK: 

Az első szex alatt nem eshetek teherbe. 

Menstruáció ideje alatt, közvetlenül előtte és közvetlenül utána nem eshetek teherbe. 

Még nem menstruálok, akkor nem eshetek teherbe. 

Megszakított közösülés esetén nem eshetek teherbe. 

Ha az együttlét után azonnal megmosakszom, nem eshetek teherbe. 

Orgazmus nélkül nem eshetek teherbe. 

 

ÖSSZEFOGLALVA:  SZÁMOTOKRA A 
LEGBIZTONSÁGOSABB VÉDEKEZÉSI MÓDSZER AZ 
ÓVSZER ÉS A HORMONÁLIS FOGAMZÁSGÁTLÁS, 
ILLETVE ENNEK EGYÜTTES HASZNÁLATA:  A 
KETTŐS HOLLAND MÓDSZER.  
Amikor már tájékozódtál a védekezési módokról és a pároddal is megbeszélted, 

elkerülhetetlen, hogy felkeress egy szakorvost. 

Segíthet az első vizsgálat előtti stressz oldásában, ha elkísér az anyukád vagy a 

barátnőd, illetve beszélgetsz olyan lányokkal, akik már voltak ilyen rendelésen. 

 

Az első nőgyógyászati vizsgálat előtt készülj fel arra, hogy az orvos érdeklődni fog 

a családban előforduló betegségekről, az esetlegesen fennálló más szervi 

problémákról, allergiáról, az első menstruációd időpontjáról, rendszerességéről, 

fájdalmasságáról, mértékéről. A legjobb, ha menzesz naptárt vezetsz és ezt mutatod 

meg az orvosnak, hiszen számára rendkívül sok értékes információt tartalmaz. 

Amennyiben valamilyen más panaszod is van, pl: folyás vagy alhasi görcsök, 

elváltozások, erről is értesítsd a nőgyógyászodat. A vizsgálat a nőgyógyászati 

vizsgáló ágyon zajlik. Csak alulról kell levetkőznöd. A fehérneműdet levetve lábaidat 

a lábtartó kengyelbe illesztve helyezkedj el! Ha még szűz vagy, akkor erről is 

tájékoztasd az orvost, aki végbélen keresztül tapintja meg a belső nemi szerveidet. 
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Szexuális életet élő fiataloknál pedig hüvelyi vizsgálatot végez. Ez a vizsgálat kicsit 

kellemetlen, de nem fájdalmas. Amennyiben rendben van minden, akkor közösen 

megbeszélitek a fogamzásgátlás módját. Természetesen mindenfajta védekezés 

csak akkor hatékony, ha betartod, betartjátok a használati útmutatót. 

Ne csak a fogamzásgátlás miatt keresd a nőgyógyászt, hanem akkor is, ha bármilyen 

elváltozást, vagy szokatlan dolgot tapasztalsz. Szükség esetén váladékmintát vesz 

kis pálcika segítségével a hüvelyből, amelyből az esetleges kórokozókat 

kimutathatja. 18 év felett, ha szexuális életet élsz, ajánlott évente a méhnyakrák 
szűrés. Ez egy egyszerű kenetvétellel megoldható módszer, amivel a méhnyakrák 

korai stádiumban kiszűrhető és sikeresen gyógyítható. 

 

Fiúk, probléma esetén az urológushoz forduljatok! Amennyiben szokatlant érzel a 

here nagyságában, állományában, a herezacskó bőrén, a péniszed bármely részén 

vagy a húgycsőből folyást tapasztalsz, feltétlen keress fel egy szakorvost! Nagy 

fájdalmat okoz és ellehetetleníti a szexuális életedet, ha nem tudod visszahúzni a 

fityma bőrét a makkon. A nemi izgalom hatására megnövekedett péniszeden fel is 

hasadhat a bőröd, ezért célszerű szakembernek egy apró beavatkozással a 

segítségedre sietni. 

 

Említettük már a szexuális úton terjedő betegségeket. Tudnod kell, hogy akik 

gyakrabban cserélgetik partnereiket, nagyobb eséllyel kapnak el fertőzéseket. A nők 

könnyebben megfertőződnek, mint a férfiak, mert védtelenebbek anatómiai 

felépítésük miatt. Baktériumok, gombák és vírusok is okozhatnak elváltozásokat. 

Leggyakoribbak: bakteriális hüvelygyulladás, szifilisz, gonorrhea, chlamydia, 

trichimoniasis, hüvelygomba, herpesz, HPV, hepatitisz C. Minél fiatalabb valaki, 

annál nagyobb az SZTB kórokozóival történő fertőzésveszély. Lányoknál az 

érzékenység oka részben a hüvely falát borító hám éretlenségében kereshető. 

Fiataloknál a hüvelyfal még túl vékony, kevés a hüvelyváladék, a savas vegyhatás 

még nem elég hatékony, a fejletlen kisajkak nem zárják kellően a hüvelyt. A nemi 

érés előrehaladtával a hüvely védekező képessége javul.  

 

Gumióvszer használatával nagymértékben csökkenthető a kockázat. Nem kell 

tudnod, hogy pontosan mi a bajod, de ha bármelyiket észleled magadon az 

elváltozások közül, orvoshoz kell fordulnod. Fehér, túrószerű vagy sárgás, zöldes, 
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kellemetlen szagú váladék folyása a hüvelyből, húgycsőből, fekély vagy fekélyek, 

kiütések, apró hólyagok a nemi szerven, szemölcsök, égető, viszkető nyálkahártya, 

fájdalmas, gyakori vizelés, alhasi fájdalom. Ezek, vagy ezek valamelyike jelezheti 

Számodra, hogy a szervezetedben valamilyen kórokozó van jelen. Magától nem fog 

elmúlni a betegség, csak egyre nagyobb területet fertőz meg és minden alkalommal 

fennáll a veszélye, hogy tovább fertőzöd a partneredet is.  

 

A legtöbbször a lányok észlelik, hogy valami nem stimmel, ezért hamarabb fordulnak 

szakemberhez, mivel általában a fiúk szervezete ekkor még nem jelez. Ha nemi úton 

terjedő fertőzést állapít meg az orvos, akkor általában helyi krémeket, illetve szájon 

át szedhető gyógyszereket ír fel. Ezeket a készítményeket, ha csak az egyikőtök 

használja, akkor fennáll az esély az oda-vissza fertőződésre, ezért fontos, hogy 

mindkettőtöket kezeljék. Amennyiben az orvos utasításait betartjátok, az esetek nagy 

részében a betegség elmúlik. 

 

 Van azonban olyan betegség is, amit még gumióvszerrel is el lehet kapni. Ez pedig 

az AIDS. Szerzett immunhiányos tünet együttes, melyet a HIV vírus okoz. A 

szervezet védettsége meggyengül. A HIV vírussal fertőzött akár 8-10 éven keresztül 

is tünetmentesen élhet. Mivel nem tud a fertőzöttségéről, könnyen megfertőzhet vele 

másokat. Akinek a vírus legyengíti a szervezetét, az immunrendszere nem tud 

megfelelően védekezni a 

fertőzések ellen. A betegség 

jelei nem látszódnak, így ha 

valaki HIV pozitív emberrel lép 

szexuális kapcsolatba, akár az 

első alkalommal is 

megfertőződhet. Kábítószer 

használat esetén a közös tű 

használatával vihető át a vírus. A HIV vírus a vérben, az ondóban, a 

hüvelyváladékban és az anyatejben van akkora mennyiségben, amivel a fertőzés 

tovább adható. Közvetlen érintkezés szükséges, ugyanis a vírus a szervezeten kívül 

elpusztul.  
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Amikor a HIV fertőzött immunrendszere annyira legyengül, hogy különböző fertőző 

és daganatos betegségek is kialakulnak, akkor már AIDS szakaszról beszélünk. A 

HIV fertőzött embereket gyógyszeres kezelésben részesítik, így próbálják a 

tünetmentes szakaszt kitolni, késleltetni az AIDS szakaszba lépést. Az AIDS-es 

emberek sajnos belehalnak valamilyen betegségbe. 

 

ÍGY IGAZ: 

 A mindennapi életben nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Uszodákban, tavakban, WC használattal nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Köhögéssel, tüsszentéssel nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Kézfogással nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Közös edények használatával nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Fogorvosnál, orvosnál nem lehet HIV fertőzést kapni.  

 Szúnyogok, rovarok, háziállatok nem terjesztik a HIV fertőzést. 

 Transzfúzióval, vérkészítményekkel nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Fodrásznál, manikűrösnél nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Szakember által végzett tetováláskor nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 Közös étkezés, főzés esetén nem lehet HIV fertőzést kapni. 

 A család többi tagja számára nem jelent veszélyt a HIV fertőzött vagy az 
AIDS beteg! 

 Sérülteknek nyújtott elsősegély során használj gumikesztyűt! 

 A HIV fertőzést csak 3 hónappal a fertőzés után vérvizsgálattal lehet 
kimutatni. Pozitív eredmény esetén, az illető fertőzött és fertőző képes. 

 Megelőzhető monogám kapcsolatok kialakításával. Gumióvszer 
használatával pedig csökkenthető, de nem kizárható a fertőzésveszély! 
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Alig, hogy a baba megfogan rohamos 

változások indulnak meg a szervezetedben. 

Te erről semmit sem tudsz még 1-2 hétig, 

azonban napról napra nagyobb az esélye, 

hogy megérzed. 

 

A terhesség első jelei az ún. gyanújelek, 

amiket más is okozhat, de akár terhesség is 

lehet. Általában ezek jelentkeznek a 

legkorábban. Ilyen tünet a hányinger, az 

émelygés, a szagundor, ha hirtelen kívánsz 

meg valamit vagy éppen undorodni kezdesz 

tőle. Állandó vizelési inger és fokozott 

fáradtságérzés is társulhat. Gyakori, hogy úgy fájdogál a hasad, mintha “meg akarna 

jönni”, ez akár az egész első harmadot végigkísérheti. Később állandó éhségérzet és 

szomjúság is csatlakozhat a tünetekhez. 

 

A valószínűségi jelek közé tartozik a mellek érzékenysége, megnövekedése, akár 

még néhány csepp előtej is megjelenhet. A mellek megduzzadnak, a menstruáció 

elmarad. Előfordulhat, hogy pár csepp vérzést tapasztalsz a menstruáció idején, de 

ez normális jelenség. 

 

A terhesség biztos jelei: a pozitív terhességi teszt, melyet a menstruáció 

elmaradásakor már érdemes elvégezni, majd pár nappal később megismételni. Ál 

pozitív eredmény nincs, azaz, ha megjelent a két csík, akkor ott baba van. Biztos jel 

még a szívhang is, amelyet a 6. héttől lehet kimutatni. 

Ha pozitív lett a teszt, 1-2 hetet érdemes várni és utána felkeresni az orvost, mert kb. 

a 6. héttől van szívhang. 

 

Ha egy fiatal lány teherbe esik, többnyire nagyon nehéz helyzetbe kerül. 

Ha úgy érzed, terhes lehetsz, mindenképpen fordulj nőgyógyászhoz, hogy 

megbizonyosodjon állapotodról. Ha a terhesség fennáll, feltétlen mondd el párodnak, 

szüleidnek, közösen hozzatok döntést a gyermek sorsáról. Ez már nem játék, 

életekről kell döntetnetek!  
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Az abortusz szó jelentése: terhesség megszakítás. Az anya és az orvos 

megegyezése alapján, eltávolítják az éppen fejlődő 

és élő magzatot. Ezt műtéti beavatkozással tudják 

végrehajtani. Hazánkban a terhesség megszakítást 

törvény szabályozza. Aki még nem töltötte be a 14 

éves kort, csak a szülő kezdeményezheti az abortusz 

elvégzését. A 14 és 18 év közötti korosztálynál a 

fiatal is kezdeményezheti a terhesség 

megszakítását, de a kérelemhez a törvényes 

képviselő (valamelyik szülő) beleegyezése is 

szükséges.  

Az állapotos nőnek, miután megvan a terhességet 

igazoló orvosi lelete, el kell mennie a Családvédelmi 

Szolgálat védőnőjéhez. Ott tájékoztatást kap minden fontos tudnivalóról. Az abortusz 

díját a kérelmező csekken fizeti be.  

A beavatkozás egy fiatal, még nem szült lánynak 2 napos. Első nap a méhnyakba 

egy méhnyak tágító anyagot helyeznek fel, a második napon a kitágult méhnyakon 

keresztül egy szívókészülék segítségével kiürítik a méhüreget, majd egy speciális 

küretkanállal fejezik be a műtétet. Utána még néhány napig vérzés, vérezgetés 

lehetséges. 

Az abortusznak lehetnek korai és késői mellékhatásai.  

Korai mellékhatások: sérülhet a méh fala, előfordulhat a belső nemi szervek 

gyulladása, amely az 

egész szervezetre 

kiterjedő gyulladást 

eredményezhet. 

A késői mellékhatások 

jóval a beavatkozás 

után jelentkezhetnek: a 

gyulladás miatt elzáródhatnak a petevezetékek, így meddőség alakulhat ki, 

gyakoribb lehet a koraszülés és a vetélés.  

A mellékhatások kialakulására kicsi az esély, a beavatkozás általában 

szövődménymentesen zajlik le. 
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Külön foglalkoznunk kell a lelki következményekkel, melyet minden abortuszon 

átesett nő elszenved, egy életre kitörölhetetlen nyomot hagyva benne. 

 

Vannak olyan serdülők, akik azt érzik, az azonos neműekhez vonzódnak. Ha ez az 

érzés megmarad, akkor akár férfi, akár nő homoszexuális beállítottságú. Az is 

lehetséges, hogy egyidejűleg mindkét nemhez vonzódik. Őket nevezzük 

biszexuálisnak. A homoszexualitás és a biszexualitás nem betegség, csak a 

szexualitás sokszínűségének a megnyilvánulásai. Sokan elítélik ezt a szexuális 

viselkedési formát, mert jelenlegi erkölcsi értékrendjükben a heteroszexuális 

kapcsolatokat tartják „normálisnak”. Fontos, hogy megtanuljuk elfogadni a 

választásukat, ha nem is értjük, tudjunk békességben együtt élni velük. 

Serdülőkorban kezd el a szexuális beállítottság pontosabban körvonalazódni. 

Lehetséges, hogy ekkor egyes heteroszexuális, homoszexuális vagy biszexuális 

kapcsolat nem más, mint nemi irányultságuk keresése. Unaloműzésből, utánzási 

célból ezt a viselkedési formát ne kövessék azok, akiknél kialakult a heteroszexuális 

beállítottságuk! 

 

 

Elérhetőségek: 
Lányka nőgyógyászat: Gyula, Pándy Kálmán Kórház, „A” épület, 
magasföldszint, hétfő és szerda: 13.00-14.00 óráig. (Előzetes időpontkérés 
szükséges.) 
Nőgyógyászat szakrendelés: Pándy Kálmán Kórház Szakrendelő, Gyula, Dob u. 
3., 4. emelet. Rendelési idő: minden nap 8.00-13.00 óráig. (Előzetes 
időpontkérés szükséges.) 
Családvédelmi Szolgálat: Gyula, Béke sgt. 39., „B” épület, 1. emelet. Telefon: 
30/6258627. 
AIDS szűrővizsgálat: Békéscsaba, Kétegyházi u. 2.  Hétfőn délelőtt, kedden 
délután lehet jelentkezni a szűrésre. 
Iskolavédőnői Szolgálat: Gyula, Béke sgt. 39., „C” épület. Telefon: 66/466-588, 
66/466-990. Hétfőtől-csütörtökig délután 13.00-16.00 óráig. 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat: Gyula, Jókai u. 30. 
INGYENESEN HÍVHATÓ SEGÉLYVONAL: 66/463-730 Telefon: 30/637-24-02, 
66/362-656. 
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