
AAİİLE PLANLAMASI YLE PLANLAMASI YÖÖNTEMLERNTEMLERİİ  
ve ACve ACİİL KONTRASEPSL KONTRASEPSİİYONYON

 

Op Dr Aybala AKILOp Dr Aybala AKIL  
AcAcııbadem Bodrum Hastanesibadem Bodrum Hastanesi

 
KadKadıın Hastaln Hastalııklarklarıı

 
ve Dove Doğğum Uzmanum Uzmanıı



AiLE PLANLAMASIAiLE PLANLAMASI


 

Aile PlanlamasAile Planlamasıı: Fertlerin istedikleri say: Fertlerin istedikleri sayııda da 
ve istedikleri zaman ve istedikleri zaman ççocuk sahibi olmalarocuk sahibi olmalarıı

 demektir.demektir.



AiLE PLANLAMASIAiLE PLANLAMASI


 

Toplumda, aileler ve bireylerin kendi Toplumda, aileler ve bireylerin kendi 
dodoğğurganlurganlıık davrank davranışışlarlarıı

 
konusunda konusunda 

dodoğğru bilgiye dayalru bilgiye dayalıı, bilin, bilinççli ve gli ve göönnüüllllüü
 bir sebir seççim yapma haklarim yapma haklarıı

 
vardvardıır.r.


 

BBööylece istemedikleri gebeliklerden ylece istemedikleri gebeliklerden 
sasağğllııklklıı

 
ve etkin bive etkin biççimde korunabilirlerimde korunabilirler



TTüürkiyerkiye’’de Yde Yööntem Kullanntem Kullanıımmıı


 

Geleneksel yGeleneksel yööntemler arasntemler arasıında en yaygnda en yaygıın n 
kullankullanıılan ylan yööntem ntem Geri Geri ççekmeekme


 

En yaygEn yaygıın kullann kullanıılan modern ylan modern yööntem ntem RRİİAA’’ddıır.r.



Aile PlanlamasAile Planlamasıı  HizmetleriHizmetleri


 

Ana Ana ÇÇocuk Saocuk Sağğllığıığı
 

ve Aile Planlamasve Aile Planlamasıı
 MerkeziMerkezi


 

SaSağğllıık Ocaklark Ocaklarıı


 
Devlet Hastaneleri KadDevlet Hastaneleri Kadıın Hastaln Hastalııklarklarıı

 
ve ve 

DoDoğğum Polikliniklerium Poliklinikleri


 
ÖÖzel kurumlarzel kurumlar





Haplar

İğne
Deri Altı

 
Kapsül

Spiral/RİA

Kadın kondomu
Tüplerin 

Bağlanması
Fitil/Köpük

KADIN

Diyafram



ERKEK

Sperm 
Kanallarının 
Bağlanması

Kondom/

Prezervatif 



GEBELGEBELİĞİİĞİ
 

ÖÖNLEYNLEYİİCCİİ
 

HAPLAR HAPLAR 
DoDoğğum kontrol haplarum kontrol haplarıı

KadKadıınlnlıık hormonlark hormonlarıınnıı
 

((ööstrojen, progesteron) strojen, progesteron) 
iiççeren haplarderen haplardıır. r. 
Her gHer güün dn düüzenli olarak alzenli olarak alıındndığıığında gebelikten nda gebelikten 
korur.korur.
KadKadıınnıın yumurtaln yumurtalııklarklarıından yumurta ndan yumurta 
hhüücresinin gelicresinin gelişşip atip atıılmaslmasıınnıı

 
engeller.engeller.



KOK Kullanmaya BaKOK Kullanmaya Başşlama:lama:


 

Adetin ilk 5 gAdetin ilk 5 güünnüü
 

iiççinde:  Hemen bainde:  Hemen başşlanlanıır (ek r (ek 
yyööntem gerekmez.)ntem gerekmez.)


 

Adetin 6Adetin 6--28. g28. güünlerinde ve gebe olmadnlerinde ve gebe olmadığıığından ndan 
emin ise emin ise KOK baKOK başşlanlanıır + 7 gr + 7 güün ek yn ek yööntem ntem 
kullankullanıır. r. 



KOK KullanKOK Kullanıım Kurallarm Kurallarıı::


 

DDüüzenli olarak, her gzenli olarak, her güün 1 hap yutulur.n 1 hap yutulur.


 
Tercihen her gTercihen her güün yaklan yaklaşışık aynk aynıı

 
saatlerde, aksaatlerde, akşşam am 

yemeyemeğğinden sonra veya gece yatmadan inden sonra veya gece yatmadan öönce, nce, 
yutulmalyutulmalııddıırr


 

21 g21 güünlnlüük haplark haplar


 
28 g28 güünlnlüük haplark haplar


 
7 g7 güünlnlüük ara sk ara süüresi iresi iççinde adet kanamasinde adet kanamasıı

 
babaşşlayabilir layabilir 

ama yeni kutuya baama yeni kutuya başşlamak ilamak iççin 8. gin 8. güün beklenir!n beklenir!



Kombine Oral Kontraseptiflerde UyarKombine Oral Kontraseptiflerde Uyarıı
 İşİşaretleriaretleri


 

ŞŞiddetli kariddetli karıın an ağğrrııssıı


 
ŞŞiddetli giddetli gööğğüüs as ağğrrııssıı, nefes darl, nefes darlığıığı


 

ŞŞiddetli baiddetli başş
 

aağğrrııssıı


 
ŞŞiddetli uyluk, bacak aiddetli uyluk, bacak ağğrrııssıı


 

Ani gAni göörme kaybrme kaybıı
 

veya bulanveya bulanıık gk göörme rme 


 
KonuKonuşşma bozukluma bozukluğğuu



OLUMLU YOLUMLU YÖÖNLERNLERİİ


 

DoDoğğru kullanru kullanııldldığıığında %99 etkilidir.nda %99 etkilidir.


 
BBıırakrakııldldığıığında tekrar gebe kalnda tekrar gebe kalıınabilir.nabilir.


 

Cinsel iliCinsel ilişşkiyi kesintiye ukiyi kesintiye uğğratmaz.ratmaz.


 
Rahim ve yumurtalRahim ve yumurtalıık kanserlerine kark kanserlerine karşışı

 koruyucudur.koruyucudur.


 
Adet aAdet ağğrrııssıınnıı

 
azaltazaltıır, adetleri dr, adetleri düüzenli hale zenli hale 

getirir.getirir.


 
KansKansıızlzlığıığı

 
azaltazaltıır.r.



KKİİMLER KULLANABMLER KULLANABİİLLİİR?R?


 

Her gHer güün hap almayn hap almayıı
 

hathatıırlayabilecek olanlar.rlayabilecek olanlar.


 
Adet kanamalarAdet kanamalarıı

 
fazla miktarda, dfazla miktarda, düüzensiz, azensiz, aşışırrıı

 aağğrrııllıı
 

olanlar.olanlar.


 
Adet Adet ööncesi rahatsncesi rahatsıızlzlıık yak yaşşayanlar (gerginlik, baayanlar (gerginlik, başş

 aağğrrııssıı, v, vüücutta scutta sııvvıı
 

tutulmastutulmasıı))


 
HenHenüüz kz küürtaj olmurtaj olmuşş

 
veya kendiliveya kendiliğğinden dinden düüşşüük k 

gegeççirmiirmişş
 

olanlar.olanlar.


 
Yeni doYeni doğğum yapmum yapmışış

 
ancak emzirmeyen kadancak emzirmeyen kadıınlar nlar 

(3 haftadan sonra kullanabilirler). (3 haftadan sonra kullanabilirler). 



KKİİMLER KULLANAMAZLAR?MLER KULLANAMAZLAR?


 

Meme kanseri Meme kanseri ööykyküüssüü, tan, tanııssıı
 

ya da ya da şşüüphesi olanlar.phesi olanlar.


 
Nedeni bilinmeyen vajinal kanamasNedeni bilinmeyen vajinal kanamasıı

 
olanlar.olanlar.


 

35 ve 35 ve üüzeri yazeri yaşşta olup sigara ita olup sigara iççen kaden kadıınlar.nlar.


 
Damar sertliDamar sertliğği, damar ti, damar tııkankanııklklığıığı, y, yüüksek tansiyon ve ksek tansiyon ve 
felfelçç

 
ööykyküüssüü

 
olanlar.olanlar.


 

KaraciKaraciğğer hastaler hastalığıığı
 

olanlar.olanlar.


 
ŞŞeker hastaleker hastalığıığı, safra kesesi hastal, safra kesesi hastalığıığı

 
olanlar.olanlar.


 

HenHenüüz ameliyat gez ameliyat geççirmiirmişş
 

ya da ameliyata ya da ameliyata 
hazhazıırlananlar.rlananlar.


 

Emziren anneler.Emziren anneler.



RAHRAHİİM M İİÇÇİİ
 

ARAARAÇÇ
 (R(RİİA, Alet, Spiral)A, Alet, Spiral)


 

Rahmin iRahmin iççine yerleine yerleşştirilen ktirilen küçüüçük, k, 
plastik bir araplastik bir araççttıır. Bakr. Bakıır ve hormon r ve hormon 
iiççeren tipleri varderen tipleri vardıır.r.


 

Erkek sperm hErkek sperm hüücrelerinin kadcrelerinin kadıın n 
yumurta hyumurta hüücresini dcresini dööllemesini llemesini 
engeller.engeller.



RRİİA uygulamaA uygulama


 

Adetin ilk 12 gAdetin ilk 12 güünnüü
 

iiççinde uygulanabilir. inde uygulanabilir. 


 
Gebe olmadGebe olmadığıığından emin olunan herhangi bir ndan emin olunan herhangi bir 
zamanda uygulanabilir. zamanda uygulanabilir. 


 

Ek yEk yööntem gerekntem gerekmezmez..



DoDoğğum sonu Rum sonu RİİA uygulama:A uygulama:


 

PlasentanPlasentanıın ayrn ayrıılmaslmasıından sonraki ilk 10 dakika indan sonraki ilk 10 dakika iççinde inde 
ya da ilk 2 gya da ilk 2 güün  in  iççinde Rinde RİİA uygulanabilir.A uygulanabilir.


 

İİlk 2 glk 2 güün  gen  geççmimişş
 

ise, 4. haftadan sonra Rise, 4. haftadan sonra RİİA A 
uygulanabilir.uygulanabilir.


 

DDüüşşüük sonrask sonrasıı
 

hemen  veya ilk hafta ihemen  veya ilk hafta iççinde inde 
uygulanabilir. uygulanabilir. 



OLUMLU YOLUMLU YÖÖNLERNLERİİ


 

%98 etkilidir. Uzun s%98 etkilidir. Uzun süüre gebelikten korur.re gebelikten korur.


 
BakBakıırlrlıı

 
olanlar 10 yolanlar 10 yııl korur. Bir kere uygulanl korur. Bir kere uygulanıınca nca 

gebelikten korunmak igebelikten korunmak iççin bain başşka bir yka bir yööntem ntem 
gerektirmez.gerektirmez.


 

ÇÇııkartkartııldldığıığında hemen gebe kalnda hemen gebe kalıınabilir.nabilir.


 
Cinsel iliCinsel ilişşkiyi kesintiye ukiyi kesintiye uğğratmaz.ratmaz.


 

HiHiççbir ilabir ilaççla etkilela etkileşşimi yoktur.imi yoktur.



OLUMSUZ YOLUMSUZ YÖÖNLERNLERİİ


 

Mutlaka bir saMutlaka bir sağğllıık kuruluk kuruluşşunda uygulanmasunda uygulanmasıı
 gereklidir.gereklidir.


 

BazBazıı
 

kadkadıınlarda uygulama ve nlarda uygulama ve ççııkarma ikarma işşlemi alemi ağğrrııllıı
 olabilir.olabilir.


 

UygulamayUygulamayıı
 

takip eden ilk aylarda kastakip eden ilk aylarda kasıık ak ağğrrııssıı, , 
lekelenme ve adet kanamaslekelenme ve adet kanamasıı

 
miktarmiktarıında artma veya nda artma veya 

adet sadet süüresinde uzama olabilir.resinde uzama olabilir.


 
Cinsel yolla bulaCinsel yolla bulaşşan enfeksiyonlara karan enfeksiyonlara karşışı

 
korumaz.korumaz.



KKİİMLER MLER 
KULLANABKULLANABİİLLİİR?R?


 

Uzun sUzun süüre korunmak isteyenler.re korunmak isteyenler.


 
İİleri yaleri yaşşta olup sterilizasyon istemeyenler.ta olup sterilizasyon istemeyenler.


 

Yeni doYeni doğğum yapmum yapmışış
 

ve emziren kadve emziren kadıınlar.nlar.


 
KKüürtaj olmurtaj olmuşş

 
ya da kendiliya da kendiliğğinden dinden düüşşüük yapmk yapmışış

 kadkadıınlar.nlar.


 
DiDiğğer yer yööntemleri kullanmakta zorluk ntemleri kullanmakta zorluk ççekenler.ekenler.



KKİİMLER MLER 
KULLANAMAZLAR?KULLANAMAZLAR?



 
Gebeler ya da gebelik Gebeler ya da gebelik şşüüphesi olanlar.phesi olanlar.



 
KKıısa (bir ysa (bir yııldan az) sldan az) süürede yeniden rede yeniden ççocuk sahibi ocuk sahibi 
olmak isteyenler.olmak isteyenler.



 
Adetleri aAdetleri aşışırrıı

 
aağğrrııllıı

 
ve adet kanamasve adet kanamasıı

 
ççok fazla olan ok fazla olan 

kadkadıınlar.nlar.


 
Rahminde veya diRahminde veya diğğer er üüreme organlarreme organlarıında iltihap nda iltihap 
bulunanlar.bulunanlar.



 
Rahminde veya diRahminde veya diğğer er üüreme organlarreme organlarıında yapnda yapıı

 bozuklubozukluğğu olanlar.u olanlar.


 
Rahminde veya diRahminde veya diğğer er üüreme organlarreme organlarıında kanser nda kanser 
olanlar.olanlar.



 
Birden fazla cinsel eBirden fazla cinsel eşşi olanlar (kendisinin veya ei olanlar (kendisinin veya eşşinin)inin)



NASIL UYGULANIR?NASIL UYGULANIR?


 

EEğğitilmiitilmişş
 

sasağğllıık personeli tarafk personeli tarafıından, gebe ndan, gebe 
olmadolmadığıığından emin olunan herhangi bir zamanda ndan emin olunan herhangi bir zamanda 
rahim irahim iççine yerleine yerleşştirilir.tirilir.


 

KullanKullanıım sm süüresi sonunda Rresi sonunda RİİA deA değğiişştirilecetirileceğği zaman i zaman 
ara vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi ara vermeden hemen yenisi uygulanabilir; rahmi 
dinlendirmeye gerek yoktur.dinlendirmeye gerek yoktur.


 

Herhangi bir yakHerhangi bir yakıınma yoksa, Rnma yoksa, RİİA uygulandA uygulandııktan ktan 
sonra ilk kontrole 1.aysonra ilk kontrole 1.ayıın sonunda, din sonunda, diğğer kontrollere er kontrollere 
yyıılda 1 kez gidilmelidir.lda 1 kez gidilmelidir.

(RİA uygulatmadan önce bir sağlık kuruluşundan 
MUTLAKA DANIŞMANLIK alınmalıdır.)



3 AYLIK KORUYUCU 3 AYLIK KORUYUCU İĞİĞNENE


 

DDüüzenli olarak 3 ayda bir kez enjeksiyon zenli olarak 3 ayda bir kez enjeksiyon şşeklinde eklinde 
uygulanuygulanıır ve kadr ve kadıınlnlıık hormonlark hormonlarıından birini ndan birini 
(progesteron) i(progesteron) iççerir. 3 ayda bir yaperir. 3 ayda bir yapıılan ilan iğğnelerin nelerin 
iiççerdierdiğği hormon i hormon ççok kok küçüüçük miktarlarda kana salk miktarlarda kana salıınnıır.r.


 

KadKadıınnıın yumurtlamasn yumurtlamasıınnıı
 

engeller.engeller.


 
Rahim aRahim ağğzzıındaki salgndaki salgııyyıı

 
koyulakoyulaşşttıırarak erkek sperm rarak erkek sperm 

hhüücrelerinin rahmin icrelerinin rahmin iççine geine geççmesini mesini öönler.nler.




 

DoDoğğru ve dru ve düüzenli uygulandzenli uygulandığıığında %99 etkilidir.nda %99 etkilidir.


 
ÖÖstrojen kullanamayan kadstrojen kullanamayan kadıınlar tarafnlar tarafıından da ndan da 
kullankullanıılabilir.labilir.


 

Rahim ve yumurtalRahim ve yumurtalıık kanserlerine kark kanserlerine karşışı
 koruyucudur.koruyucudur.


 

Cinsel iliCinsel ilişşkiyi kesintiye ukiyi kesintiye uğğratmaz.ratmaz.


 
Emziren anneler kullanabilir.Emziren anneler kullanabilir.


 

KullanKullanıımmıı
 

gizli tutulabilir.gizli tutulabilir.

OLUMLU YOLUMLU YÖÖNLERNLERİİ




 

Adet kanamalarAdet kanamalarıında artma, azalma, kesilme ve nda artma, azalma, kesilme ve 
lekelenme yapabilir.lekelenme yapabilir.


 

Kilo artKilo artışıışı
 

olabilir.olabilir.


 
DoDoğğurganlurganlığıığın geriye dn geriye döönnüüşşüü

 
gecikebilir.gecikebilir.


 

Hemen bHemen bıırakrakıılamaz.lamaz.


 
Cinsel yolla bulaCinsel yolla bulaşşan enfeksiyonlara karan enfeksiyonlara karşışı

 korunma sakorunma sağğlamaz.lamaz.

OLUMSUZ YOLUMSUZ YÖÖNLERNLERİİ





 
En az 2 yEn az 2 yııl gebe kalmak istemeyen kadl gebe kalmak istemeyen kadıınlar.nlar.



 
35 ya35 yaşş

 
üüzerinde ve sigara izerinde ve sigara iççenler.enler.



 
16 ya16 yaşışından bndan büüyyüük her yak her yaşştaki kadtaki kadıınlar.nlar.



 
Emziren kadEmziren kadıınlar (6 haftadan sonra)nlar (6 haftadan sonra)



 
HenHenüüz kz küürtaj olmurtaj olmuşş

 
veya kendiliveya kendiliğğinden dinden düüşşüük yapmk yapmışış

 olan kadolan kadıınlar (ilk 7 gnlar (ilk 7 güün in iççinde)inde)


 
Adet dAdet düüzensizlizensizliğği ve amenoreden (adet gi ve amenoreden (adet göörmeme) rmeme) 
rahatsrahatsıızlzlıık duymayacak kadk duymayacak kadıınlar.nlar.



 
ÖÖstrojen hormonu istrojen hormonu iççeren yeren yööntemleri kullanamayanlar.ntemleri kullanamayanlar.



 
TTüüberkberküüloz (verem) veya epilepsi (sara) tedavisi loz (verem) veya epilepsi (sara) tedavisi 
ggöörmekte olanlar.rmekte olanlar.

KKİİMLER KULLANABMLER KULLANABİİLLİİR?R?



1 AYLIK KORUYUCU İĞNE

•
 

Düzenli olarak ayda bir kez enjeksiyon  şeklinde 
uygulanır ve kadınlık hormonlarını

 
(östrojen, 

progesteron) içerir. Ayda bir yapılan iğnelerin 
içerdiği hormon çok küçük miktarlarda kana salınır.

•
 

Kadının yumurtlamasını
 

engeller.
•

 
Rahim ağzındaki salgıyı

 
koyulaştırarak erkek sperm 

hücrelerinin rahmin içine geçmesini önler.



•
 

Doğru ve düzenli uygulandığında %99 etkilidir.
•

 
Adet düzeninde 3 aylık iğneye göre daha az 
değişiklik yapar.

•
 

Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.

OLUMLU YÖNLERİ



•
 

İlk aylarda ara kanaması
 

yapabilir.
•

 
Baş

 
ağrısı, baş

 
dönmesi, göğüslerde hassasiyet 

ve kilo artışına neden olabilir.
•

 
Anne sütünün miktarını

 
azaltıp, kalitesini bozar.

•
 

Her ay iğne yaptırmak gerekir.
•

 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı

 korunma sağlamaz.

OLUMSUZ YÖNLERİ



•
 

Ayda bir düzenli olarak iğne yaptırabilecek olanlar.
•

 
Adet düzensizliği olmasından rahatsızlık duymayacak 
kadınlar. 

•
 

Henüz kürtaj olmuş
 

veya kendiliğinden düşük geçirmiş
 olan kadınlar (ilk 7 gün içinde)

•
 

Emzirmeyen kadınlar (doğumdan 3-4 hafta sonra)
•

 
Emziren kadınlar (doğumdan 6 ay sonra)

KİMLER KULLANABİLİR?



DERİ
 

ALTI KAPSÜL

•
 

Kadınlık hormonlarından birini (progesteron) içeren 
ince yumuşak bir kapsüldür. Cilt altına yerleştirilir.

•
 

Kadının yumurtlamasını
 

engeller.
•

 
Rahim ağzındaki salgıyı

 
koyulaştırarak erkek sperm 

hücrelerinin rahmin içine geçmesini önler.



•
 

Doğru uygulandığında %99 etkilidir.
•

 
Uygulandıktan sonra 3 yıl gebelikten korur.

•
 

Anne sütünün kalitesini bozmaz, miktarını
 azaltmaz.

•
 

24 saat içinde korumaya başlar.
•

 
Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.

OLUMLU YÖNLERİ



•
 

Adet kanaması
 

miktarında azalma, ara kanamalar 
ve lekelenme yapabilir.

•
 

Baş
 

ağrısı, baş
 

dönmesi, bulantı
 

yapabilir.
•

 
Kilo artışı

 
olabilir.

•
 

Kullanıcı
 

istediği zaman yöntemi kendi kendine 
bırakamaz.

•
 

Ciltte sivilce ve saç
 

dökülmesine neden olabilir.
•

 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı

 
korunma 

sağlamaz.

OLUMSUZ YÖNLERİ



•
 

Meme kanseri öyküsü, tanısı
 

ya da şüphesi olanlar.
•

 
Nedeni bilinmeyen vajinal kanaması

 
olanlar.

•
 

Karaciğer hastalığı
 

olanlar.
•

 
Tüberküloz (verem) veya epilepsi (sara) tedavisi görenler.

KİMLER 
KULLANAMAZ?



KADINDA TÜPLERİN BAĞLANMASI 
(TÜP LİGASYONU)

Kadında yumurtanın rahme doğru ilerlemesini sağlayan 
tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra artık 
gebe kalınmaz. Kalıcı

 
bir yöntemdir, geriye dönüşü

 
çok pahalı

 ve zordur. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, 
adet kanamasında, vücut yapısında herhangi bir değişiklik 
meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam 
eder.

•
 

Kadınlarda yumurtalıktan atılan yumurta hücresinin tüplerden geçerek 
rahme ulaşmasını

 
engeller.

•
 

Tüpler kapatılınca, kadının yumurta hücresi erkek tohum hücresiyle 
birleşemediğinden döllenme olmaz.



•
 

Yaklaşık %100 etkilidir. Gebe kalma olasılığı
 

yok denecek 
kadar azdır.

•
 

Kolay bir ameliyatla, kadını
 

ömür boyu gebelikten kesin bir 
şekilde korur.

•
 

Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.

OLUMLU YÖNLERİ



•
 

Kalıcıdır, geri dönüşü
 

çok pahalı
 

ve zordur.
•

 
Uygulanması

 
için ameliyathane ve uzman 

gerektirir.
•

 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı

 
koruyucu 

değildir.

OLUMSUZ YÖNLERİ



•
 

İstediği sayıda çocuk sahibi olmayanlar.
•

 
Kendisi ya da eşi, ileride başka çocuk 
isteyebilecek olanlar.

•
 

Kararından emin olmayanlar.
•

 
Baskı

 
altında karar vermiş

 
olanlar.

KİMLER İÇİN UYGUN 
DEĞİLDİR?



KONDOM

Erkekler tarafından kullanılan, bir çeşit kauçuktan yapılmış, 
çok ince ve esnek bir kılıftır. 

Cinsel ilişki sırasında erkekten atılan meni içerisindeki erkek 
sperm hücrelerinin kadının haznesine (vajen) dökülmesini 
engelleyerek gebelikten korur.



•
 

Doğru kullanıldığında %97 etkilidir.
•

 
Eşleri cinsel ilişki ile bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, 
Frengi, Bel soğukluğu, Genital Siğil, Hepatit B, Genital 
uçuk, gibi) korur.

•
 

Sağlığa hiçbir zararı
 

yoktur, her yaştaki erkekler 
kullanabilirler.

OLUMLU 
YÖNLERİ



•
 

Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratabilir.
•

 
Bazı

 
erkeklerde ereksiyonu güçleştirebilir.

•
 

Her cinsel ilişkide kullanılması
 

gerekir.

OLUMSUZ 
YÖNLERİ



DİKKAT EDİLMESİ
 

GEREKEN 
HUSUSLAR

Her cinsel ilişkide YENİ
 

bir kondom kullanılmalıdır. 

Kondomun ambalajı
 

kullanılacağı
 

zaman açılmalıdır.



ERKEKTE SPERM KANALLARININ 
BAĞLANMASI (VAZEKTOMİ)

Erkeğin tohum kanallarının ameliyatla bağlanmasıdır. Uygulandıktan sonra 
erkek artık gebe bırakamaz. Kalıcı

 
bir yöntemdir, geriye dönüşü

 
çok pahalı

 ve zordur. Tohum kanallarının bağlanması, erkeğin görünümünde, 
cinsel arzu ve yeterliliğinde, cinsel doyumunda, erkeklik organının 
(penisin) sertleşmesinde ve boşalmasında hiçbir değişiklik yapmaz, 
bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.

•Erkeklerde testislerde oluşan erkek tohum hücreleri, tohum kanalları
 bağlanıp kesildiği için, cinsel ilişki sırasında boşalan sıvıya (meniye) 

geçmez ve kadının yumurtasını
 

dölleyemez.

•Erkek tohum hücreleri vücut tarafından emilir.



•
 

Yaklaşık %100 etkilidir. Gebe bırakma olasılığı
 

yok 
denecek kadar azdır.

•
 

Kolay bir ameliyatla, erkeğin kadını
 

gebe bırakması
 

ömür 
boyu kesin bir şekilde engellenir.

•
 

Cinsel ilişkiyi kesintiye uğratmaz.

OLUMLU YÖNLERİ



ACACİİL KONTRASEPSL KONTRASEPSİİYONYON


 

KorunmasKorunmasıız bir cinsel iliz bir cinsel ilişşkiden sonra, kiden sonra, 
ssüürdrdüürrüülmesi kesinlikle istenmeyen olaslmesi kesinlikle istenmeyen olasıı

 gebeligebeliğğin in öönlenmesi amacnlenmesi amacııyla uygulanan yla uygulanan 
yyööntemlerdir.ntemlerdir.



Kombine Oral Kontraseptifler (KOK)Kombine Oral Kontraseptifler (KOK)



 

KorunmasKorunmasıız cinsel iliz cinsel ilişşkiden sonraki ilk 72 saat ikiden sonraki ilk 72 saat iççinde kullaninde kullanıılmallmalııddıır.r.


 

50 mcg etinil 50 mcg etinil ööstradiol istradiol iççeren KOKeren KOK’’lardan 2 ya da lardan 2 ya da 


 

30 mcg etinil 30 mcg etinil ööstradiol istradiol iççerenlerden 3 hap alerenlerden 3 hap alıınnıır.r.


 

12 saat sonra doz tekrarlan12 saat sonra doz tekrarlanıır.r.

ÇÇok etkilidir %98 (ilk gok etkilidir %98 (ilk güün kullann kullanııllıırsa, dirsa, diğğer ger güünler etkisi dnler etkisi düüşşmektedir)mektedir)

Yan etkileri azdYan etkileri azdıır: hafif bulantr: hafif bulantıı, kusma (e, kusma (eğğer ilk veya ikinci doz ilaer ilk veya ikinci doz ilaççlarlarıın n 
alalıımmıından sonraki bir saat indan sonraki bir saat iççinde oluinde oluşşursa yeniden ilaursa yeniden ilaçç

 
alalıımmıı

 
gerekebilir), gerekebilir), 

ddüüzensiz kanama ve lekelenme olabilir.zensiz kanama ve lekelenme olabilir.
Daha Daha öönce olunce oluşşmumuşş

 
gebelik kugebelik kuşşkusu varsa KOK verilmeden kusu varsa KOK verilmeden öönce nce 

dedeğğerlendirilmelidir.erlendirilmelidir.
Kullanacak olan kiKullanacak olan kişşiye marka belirtmeden ve paketinden iye marka belirtmeden ve paketinden ççııkartkartıılrak lrak 

verilmelidir.verilmelidir.



RRİİAA


 

Acil kontrasepsiyon amacAcil kontrasepsiyon amacıı
 

ile korunmasile korunmasıız cinsel z cinsel 
iliilişşkiden sonraki ilk 5 gkiden sonraki ilk 5 güün in iççinde uygulanmalinde uygulanmalııddıır.r.


 

ÇÇok etkilidir  (baok etkilidir  (başşararııssıızlzlıık %1k %1--3)3)


 
Yan etkileri azdYan etkileri azdıır.r.


 

DanDanışışmanlmanlıık ve uygulama, ek ve uygulama, eğğitimli personel itimli personel 
gerektirir.gerektirir.


 

KorunmasKorunmasıız cinsel iliz cinsel ilişşki ile uygulanmaski ile uygulanmasıı
 

arasarasıında nda 
gegeççen sen süüre uzadre uzadığıığı

 
oranda baoranda başşararııssıızlzlıık artar.k artar.


 

GYE ya da diGYE ya da diğğer CYBE riski olan kader CYBE riski olan kadıınlarda nlarda 
uygulanmaz.uygulanmaz.


 

DoDoğğurmamurmamışış
 

kadkadıınlara nlara öönerilmez.nerilmez.



ÖÖZETZET


 

Geri Geri ççekme yekme yööntemi ile korunmayntemi ile korunmayıınnıızz


 
KKüüretaj bir aile planlamasretaj bir aile planlamasıı

 
yyööntemi dentemi değğildirildir


 

Sizin iSizin iççin en uygun yin en uygun yööntemi bulmak intemi bulmak iççin bir in bir 
sasağğllıık k ççalalışışananıından yardndan yardıım isteyinizm isteyiniz


 

DoDoğğum kontrol yum kontrol yööntemleri devlet ntemleri devlet 
taraftarafıından size ndan size üücretsiz olarak sunulacaktcretsiz olarak sunulacaktıırr



TeTeşşekkekküür ederimr ederim……
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