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Teƒekkür:

Metnin ilk ƒekli Avusturya Aile Planlama

Teƒkilatı (ÖGF) ve profamilia Deutschland

iƒbirli‡i ile hazırlanmıƒ olup Capito® –

Barrierefreie Information tarafından göz-

den geçirilmiƒtir. 

Kadın Sa‡lı‡ı Merkezi ISIS’e (www.frau -

engesundheitszentrum-isis.at), Gynmed

Ambulatorium’a (www.gynmed.at), de Cin -

sel Pedagoji Enstitüsüne (www.sexual -

paedagogik.at) ve Maga Serpil Özsoy, Sa -

‡lık Merkezi Zdravstveni Centar (www.

fem.at), yardımları için teƒekkür ederiz. 

Teƒekkürümüz,

foto‡raf ve grafiklerin kullanıma sun-

dukları için Bayer Austria Limitet £irketi

(www.bayer.at), Gerot Lannach Pharma

Limitet £irketi, (www.lannacher.at), Evli-

lik ve Aile Enstitüsü (www.ief.at), Jans-

sen-Cilag Pharma (www.evrapflaster.de),

Kessel Marketing (www.Kessel-Marke-

ting.de), Organon Limitet £irketi (www.or-

ganon.at), SSL Healthcare Avusturya Li-

mitet £irketi (www.durex.at), ve Wyeth

Lederle Pharma Limitet £irketi için de

(www.wyeth.at) geçerlidir.
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Sevgili Okuyucu!

Hamileli‡i ve anne-baba olmaya kendi

baƒına karar verebilme imkanı tıbbın

önem li kazanımlarından bir tanesidir.

 Hamileli‡in arzu edilen bir karar olması ve

böyle kalabilmesi için zamanının iyi seçil-

miƒ olması gerekir. Bu, kadınların beden-

lerini iyi tanıması ve hamileli‡i önleme

yöntemleri imkanlarından kendileri için

en uygun olanını seçmelerini gerekli kılar.

Normal olarak istenmeyen hamileliklerden

korunma konusunun partnerle konuƒul-

ması gerekir. Partner sorumlu‡un yarısını

taƒımak zorundadır. Genel geçerli kural,

hamilelikten korunma kadınları ve erkek-

leri aynı derecede ilgilendirdi‡idir.

Her durumda söz konusu yöntemin olumlu

ve olumsuz yönleri iyi tartılmalıdır. Bu

 kitapçık hamilelikten farklı korunma yön-

temlerinin en yeni ƒekilleri, yöntemlerin

güvenirli‡i, olası masrafları ve uygulan-

ması üzerine genel bir bakıƒ sunmaktadır. 

Bundan baƒka cinsellik, partnerlik, kiƒisel

kriz idaresi ve tabii ki hamilelikten ko-

runma ile ilgili önemli danıƒma merkez -

lerinin adresleri de kitapçıkta mevcuttur. 
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Sevgili Okuyucular!

Sevgi ve cinsellik insan yaƒamında sevinç,

mutluluk ama dert ve sorunlara da yol

aça bilir. Örne‡in bir kadın hamile kaldı -

‡ında ve çocuk bekledi‡inde bu çok güzel

bir ƒey olabilir. Ancak plansız bir hami -

lelik büyük sorunlara ve dertlere yol aça-

bilir. Bu nedenle zamanında hamilik ten

korunma üzerine dü ƒünmek gerekir.

Ço‡un lukla eƒler bu konu üzerine iste ye -

rek konuƒmaz. Ancak eƒlerin birlikte karar

vermesi daha iyidir. Hami lelikten nasıl

 korunaca‡ı, erke‡in mi yoksa kadı nın mı

korunaca‡ı belirli sorulara verilecek ce-

vaplara ba‡lıdır. 

Örne‡in:  

n Mevcut yaƒam durumu nedir?

n Eƒlerin sa‡lık durumu nasıldır?

n Eƒler ne istiyor?

n Eƒlerin iyi olabilmeleri için neye 

gereksinimi var?

Hamileli‡i engellemek için bir çok imkan

bulunur. Bazı korunma araçları kolay kul -

la  nılabildikleri için veya uzun bir süre

 etkili olabildikleri için avantajlıdır. 6

Do‡ru karar verin …



Ancak bazen bu yüzden sa‡lık problemleri

oluƒabilir. Ve bu imkanlardan hiçbiri yüz -

de yüz garantili de‡ildir. Bunun nedeni

birçok kiƒinin korunma konusunda yeterli

bilgi sa hibi olmaması veya korunma araç -

larını seve rek kullanmamasıdır. O zaman

korunma aracının yanlıƒ kullanıl ması mey-

  dana gele bilir. 

Bu kitapçıkta farklı hamilelikten korunma

araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri  be -

lir  tilmektedir. 

Ama hamilelikten korunma araçlarını iyi

tanımıyorsanız soru sormak ta önemlidir. 

Bu sorularınıza örne‡in

n Bir doktor

n Bir Aile Danıƒma Merkezi

n Veya bir Kadın Sa‡lık Merkezi yanıt 

verebilir.

Korunma araçları üzerine yeterli bilgiye

sahipseniz hangi aracı isteyerek kullana -

bilece‡inize kendiniz karar verebilirsiniz.

Bu kitapçıkta danıƒma merkezlerinin ad -

res lerini, internet adreslerini, telefon nu -

 maralarını bu labilirsiniz. Bu adresler den

aile planması ve hamilelikten ko  run   ma ile

ilgili bilgiler edi nebilirsiniz. Cinsel iliƒki

ile bulaƒabilen hastalıklar ile ilgili bilgi-

ler alabilirsiniz. Kitapçıkta aynı zamanda

aile planması ve hamilelikten korunma

 konusunda doktora soraca‡ınız soruları

nasıl hazırlanaca‡ınız da yer almaktadır. 
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Hamileli‡in düzenlenmesi –
Hamile kalıp kalmak
istedi‡imi nasıl belirlerim?

Do‡urganlık

Bir kadın ne zamana kadar çocuk sahibi olabilir?

Kadınlar normalde ilk adet kanamasından iti-

baren do‡urgan olurlar. #lk adet kanamasını

genç kızlar ergenlik ça‡ında, yaklaƒık 12 ya ƒı -

nda yaƒarlar. Buna aybaƒı adı da denir.  Fa kat

kadınlar sürekli do‡urgan de‡ildirler. Yaklaƒık

50 yaƒlarında de‡iƒim devresine  gi rerler ve

artık çocuk sahibi olamazlar. Buna menapoz

da denir. 

Bir erkek ne zamana kadar çocuk yapabilir?

Erkekler normal olarak ergenlik ça‡ından iti -

baren, yani yaklaƒık 12 yaƒından itibaren ço -

cuk yapabilirler. Erkekler – kadınlara kıyas la-

çok ileri yaƒlarda çocuk yapabilirler. Kadın ve

erkeklerin do‡urganlı‡ı ile ilgili bilgiler kendi

yaƒam planlamanız ve partnerinizin yaƒam

planması için önemlidir. Bu önemli bilgi ile

cinsel yaƒamınız ve aile planlamanız için do -

‡ru kararları verebilirsiniz.

Adet devresi
Adet devresi bir kadının normal adet kana -

masının ilk günü ile bir sonraki normal adet

kanamasının ilk günü arasında geçen süreye

denir. Adet kanamasına aybaƒı da denir çünkü 11
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adet devresi yaklaƒık bir aydır. Adet devresi

21 gün ile 35 gün arasında olabilir. Adet dev -

resi her kadında farklı uzunluktadır. Normal

adet kanamasının ne kadar sürdü‡ü ve kadı -

nın ne kadar çok kanaması oldu‡u da fark lıdır. 

Bir kadın üç haftada birden fazla normal adet

kanaması yaƒıyorsa veya kanamalar arasın -

daki süre altı haftadan fazlaysa muhakkak bir

kadın doktoruna gitmelidir. Genç kızlarda  dü -

 zensiz aylık kanama olması adet devresi henüz

yerine oturmadı‡ı için normaldir. Ama bir

kadın 20 yaƒından fazlaysa da düzensiz adet

devresine sahip olabilir. 

Normal adet kanamasının ilk gününde ana

rahmi sümüksel bir döl yata‡ı zarı oluƒturur.

Bununla döllenen yumurta hücresine rahim

içinde yerleƒme imkanı ve en uygun geliƒme

ƒartları sa‡lanır. 

Yumurta hücreleri yumurtalıkta büyürler. Bir

kadın normal adet kanaması geçirmeden yak -

laƒık iki hafta önce yumurta bırakımı meydana

gelir. Bu esnada olgulaƒmıƒ yumurta hücresi

yumurtalıktan iki yumurta kanalından birine

geçer.

12
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Yumurta hücrelerinin döllenmesi yumurta  ka -

nalında gerçekleƒir. Yumurta kanalındaki yu-

murta hücresi yumurta bırakımından itiba ren

24 saat içerisinde döllenebilir. 

Yumurta bırakımı sırasında veya bundan bir -

kaç gün önce korunmasız bir cinsel iliƒkiye gi-

rilirse ve spermler yumurta kanalına ulaƒır sa

bu, yumurtanın döllenmesine yol açabilir. Bu

durumda adet kanaması gerçekleƒmez. Erkek

spermleri beƒ gün süreyle bir yumurtayı döl-

leme yetene‡ine sahiptir. Kadının olgun laƒmıƒ

yumurtası oniki ile 24 saat arası döllenebilir. 

Bir yumurta hücresi döllendi‡inde ana rah -

mine geçer ve ana rahmi zarında yerleƒir ve

orada dokuz ay içinde bir bebek olarak geliƒ -

ebilir.

Yumurta kanalındaki olgunlaƒmıƒ yumurta

hücresi döllenmezse, kendi kendine yok olur

ve ana rahmi zarı kendi kendine çözülür. Son -

rasında kadın tekrar adet görür ve adet dev-

resi yeniden baƒlar. 

Bir kadın hamile oldu‡unu düƒünüyorsa hami -

l elik testi yapması gerekir. Bu testler döl  len  -

meden en az on gün sonra oldukça güvenli 13
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sonuç verirler, idrar veya kan üzerinden bir

kadının hamile olup olmadı‡ını tespit ederler.

Hamilelik testi eczaneden yaklaƒık 20 euro

karƒılı‡ında satın alınabilir. Test sonucu ha -

mi le olunmadı‡ını gösterse bile, bu testi bir

hafta sonra tekrarlamak gerekir. Ama bu test

bir doktorda veya aile planlama yerinde de

yaptırılabilir.

Uygun hamilelikten korunma yöntemi
Partnerlerin kendi aralarında cinsel yaƒam -

la rını nasıl tasarladıkarını konuƒması önem-

 lidir. Karƒılıklı olarak istek ve arzular bili nirse

ve saygı gösterilirse birlikte yaƒanan cinsellik

doyurucu olarak gerçekleƒir. 

Her iki partnerde hamileli‡i önlemek istiyorsa

bu konuyla bizzat cinsel birleƒmeye girmeden

önce ilgilenmek zorundadır. 

Bir çok hamilelikten korunma aracı vardır.

Ancak her kadın veya her çift için mükemmel

olan bir araç yoktur. 

Hangi korunma aracını kullanaca‡ınız kiƒisel

durumunuza ba‡lıdır. Doktorunuzda, danıƒma

bürolarında ve kadın sa‡lık merkezlerinde

çeƒitli korunma araçları hakkında daha de -

taylı bilgiler alabilir ve kararınızı verebilir-

 siniz. 

Önemli bir karar, kadının mı yoksa erke‡in mi

koruma iƒini üstlenece‡idir.

Bu kitapçıkta ƒu an satılan tüm hamilelikten

korunma araçları mevcuttur. 
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Kadın olarak korunmasız bir cinsel iliƒkiye

girmiƒseniz ve hamile olma korkunuz varsa,

hamileli‡i önlemek için hala imkanlar mev -

cuttur:

Bunun için cinsel iliƒki sonrası hapı kullana -

bilirsiniz. Bu hap yumurta hücresinin olgun-

 laƒmasını engeller. 

Ancak bu hapı mümkün oldu‡u kadar çabuk

ama muhakkak korunmasız yapılan cinsel iliƒ -

kiden sonraki 72 saat içerisinde almalısı nız. 

Ya da doktorunuza cinsel iliƒki sonrası spirali
taktırtabilirsiniz. Cinsel iliƒki sonrası spirali
sayesinde döllenmiƒ yumurta ana rahmine

yerleƒemez. 

Cinsel iliƒki sonrası hapı ve spirali hakkında
daha fazla bilgi için 56 sayfaya bakınız. 

D i k k a t : Hamilelikten korunma araçları son-

suza kadar geçerli de‡ildir!

Lütfen son kullanma tarihine dikkat ediniz!

Korunmanın maliyeti nedir?
Hamilelikten korunma araçları fiyatları fark -

lı dır. Lütfen doktorunuzdan bu konuyla ilgi

bilgi alınız. 

Korunma sizin özel sorumlulu‡unuzdur. Da -

nıƒ ma ve hamilelikten korunma araçları için

para öderseniz bunu hastalık sigortası kasa -

sından geri almanız mümkün de‡ildir.
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Nasıl do‡ru karar verebilirim?

Aƒa‡ıdaki sorular size hamilelikten korunma

aracına karar vermede yardımcı olabilir:

n £u an bir çocuk sahibi olmayı düƒünebilir
miyim?

n #stemedi‡im halde hamile kalırsam bu
 benim için bir problem olabilir mi?

n Bir çocuk daha istiyor muyum?

n Yaƒamımda ƒu an bir çocu‡a yer yok mu?

n Kullanmayı kesinlikle istemedi‡im hamile-
likten korunma aracı var mı?

n Her gün hamilelikten korunma hapı almayı
düƒünebilir miyim?

n Bedenimde düzenli olarak hamilelikten
 korunma bantının yapıƒık olmasını
düƒünebilir miyim? 

n Vücudumda hissetmedi‡im spiral veya
 implant gibi yabancı maddeyi taƒımak
 uygun mu?

n Çocuk sahibi olmak veya bir daha çocuk
sahibi olmak istemedi‡imden ve de benim
için kürtajın iyi bir çözüm oldu‡undan
emin miyim?

n Hamilelikten korunmanın uzun bir süre
 etkili kalmasını istiyor muyum?

n Korunma konusunda tek baƒıma sorumlu
oldu‡umda kendimi daha iyi hissediyor
muyum?

n Korunma konusunda partnerime güvenebi-
lir miyim?

n Beni cinsel iliƒkiyle bulaƒan hastalıklar-
dan da koruyabilecek bir koruma aracı
 istiyor muyum?16

Do‡ru karar verin …



Hormon koruması

Hamilelikten korunma hapı 
Bu haplar kadın cinsiyet hor -

monlarına çok benzerler. Hap -

 taki hormonlar yumurta hücre -

sinin olgunlaƒmasını engeller.

Bu nedenle yumurta bırakımı

da gerçekleƒmez ve kadın  ha -

mi  le kalmaz. Bunun dıƒında

hap lar erke‡in spermlerinin ana rahmine gel-

mesini de en geller. 

Her hapta aynı hormonlar ancak farklı mik -

tarlarda bulunur. Bu nedenle her hap her ka-

dına aynı ƒekilde iyi gelmez. Bir hap size iyi

gelmiyorsa doktorunuza baƒvurunuz. O size,

size daha iyi gelen bir hap yazacaktır. 

Hamilelikten korunma hapının düzenli alın -

ması gerekir. Bir kadın hapla hamilelikten

 korunmak istiyorsa hapların düzenli kullanıl -

ması kuralına uymak zorundadır. 

Birçok hap kadın tarafından 21 gün süre ile bir

adet olarak yutulur. Sonra yedi gün hap almaz.

Sekizinci günden itibaren tekrar almaya  baƒ -

lar ve yirmibir gün süreyle almaya devam

eder, ve bu sırayla devam eder. Hap yedi gün -

lük arada da hamilelikten korur. Bu süre zar -

fında kadında adet kanaması olur. 

Bazı haplar bir paket içerisinde 28 adet olarak

ta bulunur. Kadın 28 hapı da alır ve sonra tek-

rar yeni bir paket alır. Bu hapların dördü ya- 17
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lancı haptır ve bir etki maddesi içermez. Bu

dört gün zarfında kadın normal adet kanaması

yaƒar. 

Bazı kadınlar için her gün hap almak yedi gün

ara verme zorunlulu‡unda olmadıkları için

daha iyidir. 

Hapların ço‡unlu‡u iki hormon, östrojen ve

gestajen içerir. Bu hormonlar sayesinde kadın

yumurta bırakma yaƒamaz ve bu nedenle ha-

mile kalamaz. Bu haplar kombinasyon hapları

veya mikro haplar olarak adlandırılırlar. 

Kombinasyon hapının veya mikro hapın alın-

ması bir kez unutulursa on iki saat içerisinde

sonradan alınabilirler. Ancak bu haplar çocuk

emziriliyorsa uygun de‡ildir. 

Birçok hap çeƒidi sadece gestajen hormonu

içerir. Bu nedenle östrojensiz hap olarak bili-

nirler. Bu haplar da güvenilir olarak yumurta

bırakma iƒlemini engellerler. Bu haplardan 28

gün boyunca alınır ve sonra yeniden bir paket

alınır. 

Östrojensiz bir hapının bir defa alınması unu-

tulursa on iki saat içerisinde sonradan alına-

bilir. Bu haplar özellikle östrojen hormonunu

kaldıramayan veya sigara içen kadınlarca

 kullanılır. Bu haplar çocuk emzirildi‡inde de

 alınabilirler.

Üçüncü bir hap çeƒidi daha vardır. Bu haplar

mini hap olarak adlandırılır ve sadece gestajen

hormonu içerirler. Mini hap alındı‡ında kadın

yumurta bırakımı yaƒar. Ama erkek sperminin

ana rahmine giriƒi engellendi‡inden kadın

 hamile kalamaz. Mini haplar emziren kadınlar

için de uygundur. 18
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D i k k a t : Mini haplar her zaman günün aynı

saatinde gayet düzenli olarak alınmak zorun-

dadırlar. Mini pille bir defa unutuldu‡unda

sonradan alınması için sadece dört saat süre

vardır. Aksi halde hap kullanılsa bile hamile

kalınabilir. 

#yi tarafları

n Hapın iyi tarafı cinsel iliƒki sırasında ko-

runmayı düƒünmek zorunlulu‡unun olma-

masıdır.

n Kullanımı kolaydır.

n Adet a‡rıları ve a‡ır kanamalar hapla daha

iyi olur.

n Bazen ciltteki bozukluklar da iyileƒebilir.

n Kadınların ço‡u genellikle hapları zorlan-

madan kullanabilir. 

n Haplara, hamile kalınmak istedi‡inde veya

baƒka bir güvenilir korunma aracı kullanıl-

mak istendi‡inde ara verilir. 

Kötü tarafları

n Hap cinsel iliƒkiyle bulaƒan hastalıklardan

korumaz. 

n Bazen ƒu yan etkileri vardır:
n Kendini kötü hissetme ve kusma
n Baƒ a‡rısı
n Gö‡üslerde gerilme hissi
n Ara kanamalar
n Kilo alma 

n Seyrek olarak örne‡in ƒu a‡ır yan etkileri

vardır:
n Kara ci‡er de‡erlerinde de‡iƒim
n Kan basıncında de‡iƒmeler

19
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Aƒa‡ıdaki problemlerde kadın hap alamaz:

n Kan pıhtılaƒmasında sorun varsa

n A‡ır karaci‡er hastalıklarında

n Kan damarlarında de‡iƒmelerin oldu‡u ƒe -

ker hastalıklarında

n Gö‡üste ve cinsel organlarda tümör olması

halinde 

E‡er bir kadın çok sigara içiyorsa ve 35 yaƒı -

nın üstünde ise östrojen hormonu içermeyen

hamileli‡i önleme araçları kullanmalıdır. 

Muhakkak suretle hamileli‡i önleme hapı alıp

alamayaca‡ınız ve hapı kullanmamanızı ge-

rektiren bir sebep olup olmadı‡ı konusunda

doktorunuzla konuƒmalısınız. Bir kadın örne -

‡in hamilelik hapı ile birlikte alınamayacak

ilaçlar kullanıyor olabilir. 

Acil durum

Hapı kullandıktan sonra dört saat içerisinde

kusma veya ishal baƒgösterirse hapı normal

olarak aldı‡ınız saatten itibaren altı ile on iki

saat içerisinde bir hap daha almalısınız. 

Hapı almayı on iki saatten fazla bir süre al-

mayı unutmuƒsanız hamilelikten korunamaz-

sınız. Yeni bir hap devresine kadar bir hami-

lelik koruma aracı daha kullanmalısınız. Me -

se  la prezervatif. 

Güvenirlik

Hap oldukça güvenlidir. Ancak düzenli alın-

ması oldukça önemlidir.

Bazı ilaçlar hapların etkisini olumsuz olarak

etkiler.

20
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Örne‡in:

n Antibiyotikler

n A‡rı kesiciler

n Sakinleƒtiriciler

n Kandolaƒım maddeleri

n Ateƒ düƒürücü ilaçlar

n #ltihap kesici ilaçlar

n Frenk lahanası ile hazırlanan ilaç ve ben-

zeri maddeler

Kusma halinde ve ƒiddetli uzun süren ishal

durumlarında vücut haptaki etki maddelerini

yeterli derecede alamaz. Bu nedenle bu du-

rumlarda hamilelikten korunamazsınız. 

Hapin do‡urganlı‡a negatif bir etkisi yoktur.

Hap alınmamaya baƒlanırsa hemen arkasın-

dan hamile kalınabilir. Bu durum hap yıllarca

alınmıƒsa dahi böyledir.

Hamilelikten korunma hapını nasıl temin 
edebilirim?

Hap bir ilaçtır. Hap almak istiyorsanız dok-

tora gitmek zorundasınız. Doktor muayeneden

sonra size hap yazar. Sadece doktorun verdi‡i

reçete ile eczaneden hap satın alabilirsiniz. 

Hamilelikten korunma hapını kendiniz ödemek

zorundasınız. Hastalık kasası ödeme yapmaz. 
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Vajinal halka / dölyolu halkası 
Vajinal halkasına aynı zaman -

da dölyolu halkası ya da Nuva

Ring® denir. Bu ince ve yumu -

ƒak bir sentetik maddeden ya-

pılma bir halkadır.

Kadın halkayı temiz ellerle döl-

yoluna kendisi yerleƒtirir. Bu

bir tampon gibidir. 

Halkada kombinasyon haplarında oldu‡u gibi

östrojen ve gestajen hormonları bulunur. An -

cak vajinal halkada kombinasyon haplarında

oldu‡undan daha az hormon bulunur. 

Hormonlar dölyolu zarı ile vücuda alınır ve

böylece yumurta bırakım iƒlemini engellerler.

Bu nedenle kadın hamile kalmaz. 

Halka vücutta üç hafta boyunca kalır ve sonra

kadının kendisi tarafından çıkartılır. Sonra bir

hafta haplarda oldu‡u gibi bir ara verilir ve

aybaƒı kanaması oluƒur. Bu hafta içerisinde

hamileli‡e karƒı korunulur. 

Bu aradan sonra kadın yeni bir halka yerleƒ -

tirir. 

#yi tarafları

n Her gün hamilelikten korunmayı düƒünmek

gerekmez

n Halka kolayca çıkarılır ve sadece ayda bir

yenilenir.22
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n Bir kadın aybaƒı a‡rıları çekiyorsa ya da

ƒiddetli aybaƒı kanamaları yaƒıyorsa vaji-

nal halka ile bu durum ço‡unlukla düzelir. 

Kötü tarafları

n Halka cinsel birleƒme ile bulaƒan hastalık-

lardan korumaz!

n Haplarda oldu‡u gibi (19. sayfadaki hapla-

rın kötü tarafları bölümüne bakınız.) Hap

almamaları gereken (20. sayfadaki hap al-

ma yasaklarına bakınız), kadınlara vajinal

halka da uygun de‡ildir. 

n Baƒka ilaçlar kullanıyorsanız vajinal hal-

kayı kullanıp kullanmayaca‡ınız konusun-

da doktorunuzla konuƒunuz. 

n Çocuk emziriyorsanız vajinal halka kullan-

mamalısınız. 

n Halkayı zamanında de‡iƒtirmek gerekir.

Ak  si halde hamilelikten korumaz. 

n Normal olarak vajinal halka cinsel birleƒ -

me sırasında hissedilmez. Hissedilirse kısa

bir süre için çıkartılabilir. Ancak halka üç

saatten fazla dıƒarı alınmaz. Aksi halde

hamilelikten korumaz. 

Acil durum

Vajinal halka istemeden vücuttan çıkabilir. Bu

durumda halka so‡uk veya ılık suyla yıkanır

ve tekrar takılabilir. Bunun en geç üç saat

içinde yapılması gerekir çünkü aksi durumda

kadın hamilelikten korunmaz. Halka üç saat-

ten fazla dıƒarıda ise tekrar takılabilir. Bu

 durumda yedi gün süre ile ilaveten baƒka bir

önleme aracı, mesela prezervatif gibi, kulla -

nılır. 
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Halkayı dört haftadan uzun bir süredir vücu-

dunuzda taƒıdıysanız ve yeni bir halka takma-

mıƒsanız hamile kalabilirsiniz. 

Güvenirlik

Vajinal halka çok güvenli bir hamilelikten

 koruma aracıdır. Vajinal halka artık kullanıl-

mazsa çok kısa bir zaman zarfında tekrar

 hamile kalınabilir. 

Vajinal halkayı nasıl temin edebilirim?

Vajinal halka bir ilaçtır. Vajinal halka almak

istiyorsanız doktora gitmek zorundasınız.

Dok  tor muayeneden sonra size vajinal halka

yazar. 

Sadece doktorun verdi‡i reçete ile eczaneden

vajinal halka satın alabilirsiniz. Vajinal hal-

kayı kendiniz ödemek zorundasınız. Hastalık

kasası ödeme yapmaz.

Hamilelikten koruma bantı 
Hamilelikten koruma bantının adı

aynı zamanda Evra’dır®. Bu ince bir

banttır. Boyutları 4,5 x 4,5 cm olup,

bej renklidir. 

Hamilelikten koruma bantında kom-

binasyon haplarında oldu‡u gibi ös-

trojen ve gestajen hormonları bulunur. Hor -

monlar cilt yoluyla vücuda girerken yumurta

bırakımını engeller. Bu nedenle kadın hamile

kalmaz. 
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Kadın koruma bantını adet kanamasının ilk

gününde vücuduna yapıƒtırır. Bir hafta sonra

bantı çıkartarak yenisini yapıƒtırır. Bunu üç

hafta boyunca yapar. Sonra bir hafta süre ile

bantı kullanmaz. Bu verilen arada kadın adet

kanaması geçirir. Bu süre zarfında kadın ha-

mileli‡e karƒı korunmalıdır. Bir hafta aradan

sonra kadın tekrar vücuduna yeni bir bant ya-

pıƒtırır. Hamilelikten koruma bantı kaba ete,

karına veya kolun üst kısmına yapıƒtırılabilir.

Ancak bant gö‡üse yapıƒtırılamaz. Bant temiz

ve kuru cilte yapıƒtırılır. Sonra 10 saniye sü-

resince sıkıca bastırılır. Yeni bir bant eski yere

yapıƒtırılmaz. 

#yi tarafları

n Sadece haftada bir kez hamilelikten korun-

mayı düƒünmek zorundasınız. 

n Hamilelikten koruma bantını kullanmak

kolaydır. 

n #shal veya kusmanız varsa dahi bant sizi

hamilelikten korur. 

n Hamilelikten koruma bantı kadına düzenli

olarak hap kullanmak zor geliyorsa iyidir. 

Koruma bantı kadın vardiyalı çalıƒıyorsa

veya sık seyahate çıkıyorsa da iyidir. 

Kötü tarafları 

n Bu bant cinsel iliƒki ile bulaƒabilen hasta-

lıklardan korumaz. 

n Haplarda oldu‡u gibi koruma bantında  bu -

lunan hormonlardan ötürür yan etkiler gö-

rünebilir. (19. sayfadaki hapların kötü yan-

ları bölümüne bakınız). Hap kullanmaması

gereken kadınlar için de (20. sayfadaki hap -

 ların kullanılma yasa‡ı bölümüne ba kınız), 25

Hormon koruması



hamilelikten korunma bantı uygun de‡il-

dir. 

n Baƒka ilaçlar kullanıyorsanız doktorunu -

za hamilelikten korunma bantını kullanıp

kul   la namıyaca‡ınızı sorunuz. 

n Koruma bantı yerinden çıkarsa yeni bir

bant yapıƒtırmak zorundasınız. Bunun 24

saat içerisinde olması gerekir.

n #lk aylarda ara kanamalar veya gö‡üste

hafif gerilmeler oluƒabilir. 

n Bantın yapıƒtı‡ı yerde cilt biraz tahriƒ ola-

bilir. Ancak bu durum bant kullanmayı  ke -

secek kadar kötü de‡ildir. 

n 90 kilodan fazla kilosu olanlarda koruma

bantı tam etkili olmayabilir. 

Acil durum 

Hamilelikten koruma bantını de‡iƒtirmeyi un -

uttuysanız veya bantı kaybettiyseniz 24 saat

içerisinde yeni bir bant yapıƒtırabilirsiniz.

E‡er 24 saatten fazla bir süre geçmiƒse hami-

lelikten korunmuyorsunuz demektir. 

O zaman bir hafta boyunca baƒka bir hami -

lelikten korunma aracı, mesela prezervatif,

kullanmalısınız. 

Güvenirlik

Hamilelikten koruma bantı oldukça güveni -

lirdir. Birçok kadın hamilelik bantını haplara

göre daha kolay kullanabilmektedir, çünkü

hergün bu konuyu düƒünmek zorunda de‡il-

lerdir. 

Hamilelikten koruma bantı düzgün yapıƒırsa

saunada, spor yaparken veya suda yerinde

kalır. #shaliniz veya kusmanız olsa bile bant

hamilelikten korur. 26
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Hamilekten koruma bantını nasıl temin 
edebilirim?

Hamilelikten koruma bantı bir ilaçtır. Bantı

almak istiyorsanız doktora gitmek zorunda -

sınız. Doktor muayeneden sonra size hamile-

likten koruma bantı yazar. Sadece doktorun

verdi‡i reçete ile eczaneden koruma bantını

satın alabilirsiniz. 

Koruma bantını kendiniz ödemek zorundası-

nız. Hastalık kasası ödeme yapmaz.

Üç aylık i‡neler 
Üç aylık i‡neya Sanaya’ da

denir®. Üç aylık i‡neler

gestajen hormonu içerir.

Bu mini haplardaki hor-

mondur. Bu hormon sa ye -

sinde kadın üç ay boy unca

yumurta bırakımı ya ƒamaz

ve hamile kalmaz.

Kadın bir çocuk do‡urduysa üç aylık i‡neyi en

erken do‡umdan altı hafta sonra kullanma -

lıdır. 

#yi tarafları 

n Hergün hamilekten korunmayı düƒünmek

zorunda de‡ilsiniz.

n Bir yıl içerisinde daha az hamilelikten ko-

runma ile meƒgul olmak zorundasınız.

n Uygularken yanlıƒlık olmaz. 

n Üç aylık i‡ne çocuk emzirme döneminde de

kullanılabilir. 27
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Kötü tarafları 

n Üç aylık i‡ne cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

hastalıklardan korumaz. 

n Üç aylık i‡nelerde bulunan hormonlar ne-

deniyle bazen yan etkiler görünebilir. Bu

yan etkiler i‡nenin etkisi sürdü‡ü sürece

devam eder. Yan etkiler örnek olarak ƒun-

lar olabilir:
n Düzensiz aybaƒı kanamaları
n Kahverengimsi renkte kanamalar
n Adet görülmemesi

n Seyrek olarak ƒiddetli uzun süreli kana ma -

lar oluƒabilir. Bu durumda derhal doktoru-

nuza gitmelisiniz. 

n Üç aylık i‡ne bırakıldı‡ında bile kadının

adet devresi tekrar yerine oturana kadar ve

hamile kalabilmesine kadar yaklaƒık on ay

sürer. 

n Üç aylık i‡neler iki yıldan fazla bir süre

kullanılmamalıdır. 

Aƒa‡ıdak problem durumlarında kadın üç ay -

lık i‡ne kullanamaz:

n A‡ır karaci‡er hastalıkları

n £eker hastalı‡ı

n Gögüste ve cinsel organlarda tümör olması

n Yüksek kemik erime riski varsa

Üç aylık i‡neyi kullanıp kullanamayaca‡ınız

konusunda muhakkak doktorunuzla konuƒmak

zorundasınız. #laç kullanmak durumundaysa-

nız bunu doktorunuzla konuƒmalısınız. 

Acil durum

£iddetli kanamalarınız varsa ve çok uzun süre

devam ediyorsa derhal doktorunuza gidiniz. 28
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Güvenirlik

Üç aylık i‡neler en güvenilir hamilelikten 

korunma araçlarındandır. 

Üç aylık i‡neleri nasıl temin edebilirim?

Üç aylık i‡neler bir ilaçtır. Üç aylık i‡ne almak

istiyorsanız doktora gitmek zorundasınız.

Dok  tor muayeneden sonra size üç aylık i‡ne

yazar. Sadece doktorun verdi‡i reçete ile ecza-

neden üç aylık i‡ne satın alabilirsiniz. 

Üç aylık i‡neleri kendiniz ödemek zorunda -

sınız. Hastalık kasası ödeme yapmaz.

#mplantat 
#mplantat aynı zamanda

#mplanon® demektir. Bu 

4 cm uzunlu‡unda ve 2 mm

kalınlı‡ında sentetik bir

maddeden yapılmıƒ bir çu-

buktur. Bu çubukta gesta-

jen hormonu bulunur. Bu

hormon mini haplarda bulunan hormondur. 

Bu hormon kadındaki yumurta bırakım iƒ -

lemini engeller ve kadın hamile kalamaz.

Bundan baƒka implantat erke‡in spermeleri-

nin ana rahmine giriƒini engeller. 

Doktor implantant’ı kolun üst kısmına deri

 altına yerleƒtirir. Daha önce bu yer uyuƒturu-

lur. #mplantat sizi üç yıl süre ile hamilelikten

korur. 
29
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#yi tarafları

n Üç yıl süre ile hamilelik konusunu düƒün-

mek zorunlulu‡u yoktur. 

n Uygulamada yanlıƒlıklar olmaz.

n Çocuk emzirme döneminde bile implantat

kullanılabilir. 

Kötü yanları 

n #mplantat cinsel iliƒki ile bulaƒabilen has-

talıklardan korumaz. 

n #mplantat’da bulunan hormon nedeniyle

yan etkiler oluƒabilir. Bu yan etkiler ƒunlar

olabilir:
n Düzensiz aybaƒı kanamaları
n Adet kesilmesi

Aƒa‡ıdaki problem durumlarında kadın im-

plantat kullanamaz:

n A‡ır karaci‡er hastalıklarında

n £eker hastalı‡ında 

n Gö‡üste veya cinsel organda tümör olması

durumunda 

#mplantat kullanıp kullanamayaca‡ınız konu-

sunda muhakkak doktorunuzla konuƒmak zo-

rundasınız. #laç kullanmak durumundaysanız

bunu doktorunuzla konuƒmalısınız.

Acil durum

#mplantant’ın yerleƒtirilmesinden sonra onu

hissetmemeniz gerekir. Ama mesela bir ƒiƒ -

kinlik durumunda doktorunuzla konuƒmanız

gereklidir. 

30
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Güvenirlik

#mplantat en güvenilir hamilelikten korunma

araçlarından biridir ve her zaman çıkartıla -

bilir. 

#mplantant’ı nasıl temin edebilirim?

#mplantat bir ilaçtır. #mplantat kullanmak

 istiyorsanız doktora gitmek zorundasınız. #m -

plantat sadece bir doktor tarafından yerleƒti-

rilebilir. 

#mplant’ı kendiniz ödemek zorundasınız. Has -

talık kasası ödeme yapmaz #mplantat  ücreti

içinde normal olarak doktorun yerleƒtirme,

kontrol muayeneleri ve çıkartılması ücreti de

dahildir. 
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Spiraller

Bakır spiraller 
Bakır spiral yumuƒak sen-

tetik bir çubuktur. Çubuk

üzerinde bakır iplik sarılı-

dır. 

Doktor bu çubu‡u ana rah-

mine yerleƒtirir. Bu genel-

likle kadın adet kanama -

sı görürken yapılır. Bakır

spiraller üç ile beƒ yıl ara-

sında hamilelikten korur. 

Bakır spiral sürekli ola -

rak ana rahmi boƒlu‡una

ba kır iletir. Bakır erkek

sperm  lerinin yumurta hücrelerini döllemesini

engeller. Bunun dı ƒında ana rahmi zarını döl-

lenmiƒ bir yumurtanın ana rahmi içerisinde

bir daha geliƒ mesini engelleyecek ƒekilde

de‡iƒtirir. 

Bakır spiraller bu nedenle cinsel iliƒki sonrası

acil durum hamilelikten korunma aracı olarak

ta kullanılırlar. 

#yi tarafları

n Hamilekten korunmayı düƒünmek zorun -

lulu‡u olmaz.

n Sadece üç ile beƒ yıl zarfında yeni bir bakır

spiralin doktor tarafından takılmasına ih-

tiyaç vardır. 

n Uygulamada yanlıƒlıklar oluƒmaz. 

n Hormon kullanılmaz. 32

Do‡ru karar verin …



n Çocuk emzirme döneminde de bakır spiral

kullanılabilir. 

Kötü tarafları

n Bakır spiral cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

hastalıklardan korumaz. 

n Adet kanaması sıkça daha uzun ve ƒiddetli

olur. Ara kanamalar oluƒur. 

n Kanama a‡rılı olabilir. 

n Spiral vücut tarafından dıƒarı atılabilir.

Ancak bu durum çok seyrek görülür. 

£u durumlarda bakır spiral kullanılamaz:

n Cinsel iliƒki ile bulaƒabilen hastalıklara

yakalanma riski yüksekse.

n Karın altı iltihaplanmalarında.

n Ana rahminin veya ana rahmi bo‡azının

kanserli olması.

n Ana rahmi de‡iƒtirilmiƒ bir biçimdeyse. 

n Bakır alerjisi varsa.

n Kan pıhtılaƒmasında problem varsa. 

Acil durum

Bakır spiralin vücuttan atılması halinde ha-

milelikten korunmazsınız. 

Bu durumda baƒka bir hamilelikten korunma

aracı, mesela prezervatif kullanmalısınız. 

Güvenilirlik

Bakır spiraller çok güvenlidir. Her zaman  vü -

cu ttan çıkartılabilir. Sonrasında hamile  kalın -

abilir. 

Doktor spirali yerleƒtirdikten sonra dört ile on

iki hafta arasında doktor tarafında tekrar bir

muayene ve ültrason yapılmalıdır. Bu muaye- 33
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nelerde bakır spiralin ana rahminde do‡ru

 biçimde durup durmadı‡i denetlenir. 

Bunu yılda en az bir kere kontrol ettirmek

 gerekir. 

Her adet kanamasından sonra kendiniz de

bakır spiralin do‡ru durup durmadı‡ınızı

kontrol edebilirsiniz. Spiralin üzerinde bir ip

bulunur. 

Temiz parmaklarla vajinanızı yoklayarak bu

ipin rahim a‡zında olup olmadı‡ını hisse -

de bilirsiniz. Hissediyorsanız spiral ana rah-

minde duruyor demektir. 

Bakır spirali nasıl temin edebilirim?

Bakır spiral bir ilaçtır. Bakır spiral kullanmak

istiyorsanız doktora gitmek zorundasınız.

Bakır spiral sadece bir doktor tarafından yer-

leƒtirilebilir. Bakır spirali kendiniz ödemek

 zorundasınız. Hastalık kasası ödeme yapmaz.

Bakır spiral ücreti içinde normal olarak dok-

torun yerleƒtirme, kontrol muayeneleri ve  çı -

kartılması ücreti de dahildir.

Hormon spiralleri 
Hormon spirali sentetik-

ten yapılma elastik bir

par çacıktır. Hormon spi-

ralinde gestajen hormonu

bulunur. Bu mini haplar-

daki hormondur. 

Hormon spirali rahim a‡ -

zını kapatan gestajen hormonunu sürekli ola-

rak düƒük düzeyde vü cu da verir. Böylece erke -

‡in sper mleri kadının ana rahminde giremez. 34
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Doktor hormon spiralini

kadının ana rahminde yer-

leƒtirir. Bu genellikle ka -

dın adet kanaması gör -

dü‡ünde yapılır. Hormon

spirali beƒ yıl  boyunca ha-

milelikten korur.

#yi tarafları 

n Hamilelikten korunmayı düƒünmek zorun-

da de‡ilsiniz. 

n Hormon spiralini sadece beƒ yılda bir de -

‡iƒtirmek zorundasınız. 

n Uygulamada yanlıƒlıklar yapılamaz. 

n Adet kanaması hafifler, daha az sancı çeki-

lir. Bazen kadınlar hormon spirali taƒıyor-

sa adet kanaması bile görmez. 

n Hormon spirali çıkarılırsa tekrar hamile

kalınır. 

n Hormon spirali çok az hormon çıkartır.

Hor mon spirali çocuk emzirme döneminde

de kullanılabilir. 

Kötü tarafları

n Hormon spirali cinsel iliƒki ile geçen has-

talıklardan korumaz. 

n #lk aylarda ara kanamalar görülebilir. 

n Bazı kadınlar adet görmezse rahatsız olur.

Ancak tıbben bu bir problem de‡ildir. 

Hormon spiralleri ƒu durumlarda kullanılmaz:

n Karaci‡er hastalıklarında ve karaci‡er tü-

mörü bulunması durumunda. 

n Akut cinsel ve bel altı organ hastalıklarında.

n Ana rahminde veya ana rahmi bo‡azının

kanserli olması. 35
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n Ana rahmi de‡iƒtirilmiƒ bir biçimdeyse.

n Belli kalp hastalıkları varsa.

#laç almak durumundaysanız önceden dokto-

runuzla konuƒmak zorundasınız. 

Acil durum

Spiralin vücuttan atılması halinde hamilelik-

ten korunmazsınız. Bu durumda baƒka bir ha-

milelikten korunma aracı, mesela prezervatif,

kullanmalısınız.

Güvenirlik

Hormon spiralleri çok güvenlidir. Her zaman

vücuttan çıkartılabilir. Sonrasında hamile  ka -

lınabilir. 

Doktor spirali yerleƒtirdikten sonra dört ile on

iki hafta arasında doktor tarafında tekrar bir

muayene ve ültrason yapılmalıdır. Bu mua -

yenelerde hormon spiralinin ana rahminde

do‡ru biçimde durup durmadı‡i denetlenir.

Bunu yılda en az bir kere kontrol ettirmek

 gerekir. 

Her adet kanamasından sonra kendiniz de

 hormon spiralinin do‡ru durup durmadı‡ınızı

kontrol edebilirsiniz. Spiralin üzerinde bir ip

bulunur. Temiz parmaklarla vajinanızı yokla-

yarak bu ipin rahim a‡zında olup olmadı‡ını

hissedebilirsiniz. Hissediyorsanız spiral ana

rahminde duruyor demektir. 
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Hormon spiralini nasıl temin edebilirim?

Hormon spirali bir ilaçtır. Hormon spirali kul-

lanmak istiyorsanız doktora gitmek zorun -

dasınız. Hormon spirali sadece bir doktor ta-

rafından yerleƒtirilebilir. 

Bakır spirali kendiniz ödemek zorundasınız.

Hastalık kasası ödeme yapmaz. Bakır spiral

ücreti içinde normal olarak doktorun yerleƒ -

tirme, kontrol muayeneleri ve çıkartılması

 ücreti de dahildir.
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Kısırlaƒtırma 

Kısırlaƒtırma kalıcı bir operasyondur. Opera -

syon hem erkek hem de kadın için yapılır. Bu

operasyondan sonra çocuk sahibi olamazsınız.

Tekrar yapılan bir operasyonla bu iƒlem geri

alınabilir. Ancak bu çok seyrek baƒarılı olur.

Ço‡unlukla bir daha hamile kalınmaz. 

Bu nedenle önceden kendinizi iyice bilgilen-

dirmelisiniz. Bilgileri doktorunuzdan, danıƒ -

ma bürosundan veya kadın sa‡lık merkez -

lerinden alabilirsiniz. Gerçekten de bir daha

hamile kalıp kalmak istemedi‡inizi çok iyi

düƒünmeniz gerekir. 

Partnerinizin kısırlaƒtırmayı kabul etmesini

gerektiren bir kanun yoktur. Ancak bir part-

nerle beraber yaƒanıyorsa her ikisinin de bunu

kabul etmesi daha iyidir. 

Kısırlaƒtırma öncesi doktorunuzla konuƒma-

nız gerekir. O size kısırlaƒtırma iƒleminin tam

olarak nasıl yapıldı‡ını, operasyonda neler

olabilece‡ini ve hangi yan etkilerin ortaya

 çıkabilece‡ini anlatır. Kısırlaƒtırmayı bilerek

ve isteyerek yaptırdı‡ınızı imzalamak zorun-

dasınız. Kısırlık iƒleminin yapılabilmesi için

en az 25 yaƒında olmak zorundasınız. 

Kısırlaƒtırma operasyonunu kendiniz ödeme-

niz gerekir. Hastalık kasası para ödemez. 

Kısırlaƒtırmanın vücuda olumsuz bir etkisi

yoktur. 
38
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Kadının kısırlaƒtırılması 
Kadının kısırlaƒtırılması -

na yumurtalık kanalının

ba‡lanması veya tuben -

ligatur denir. Bu operas-

yonda kadının yumurta

kanalı ikiye ayrılır ve bir

klip ile kapatılır. Bu kısa

müdehale için kadına narkoz verilir. Kadın

ço‡unlukla bir gün hastanede kalır. 

Kısırlaƒtırma sonrasında cinsel iliƒkiler daha

önceki gibi hissedilir. 

Operasyonda nadiren güçlük çıkar. Mesela

operasyonda ba‡ırsaklar zedelenebilir. 

#yi tarafları

n Artık hiçbir zaman hamilelikten korunmayı

düƒünmek zorunda de‡ilsiniz. 

Kötü tarafları

n Kısırlaƒtırma cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

hastalıklardan korumaz. 

n Kısırlaƒtırma sonrasında artık çocuk sahi-

bi olamazsınız. Tekrar yapılan operasyonla

iƒlem geri alınabilir ancak bu çok seyrek

iƒe yarar. Ço‡unlukla bir daha hamile kalı-

namaz. 

n Bazen adet kanaması öncesinde ve sonra-

sında kahverengimsi kanamalar meydana

gelir. 

n Kısırlaƒtırmadan önce operasyonun yapılıp

yapılmaması konusunda emin olunmazsa

veya iyi düƒünülmemiƒse bazen ruhsal pro   -

blemler oluƒabilir. 39
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Güvenirlik

Kısırlaƒtırma çok güvenilirdir. Bir kadının kı-

sırlaƒtırmadan sonra tekrar hamile kalması

gerçekten çok nadir görülür. 

Kısırlaƒtırmayı nasıl yaptırabilirim?

Kadında yapılan kısırlaƒtırma operasyonu

 genellikle bir hastanede veya klinikte yapılır

ve kadına hemen hemen her zaman tam nar-

koz verilir. 

Erke‡in kısırlaƒtırılması 
Erke‡in kısırlaƒtırılması -

na vazektomi de de nir. Bu

operasyonda sperm kanal-

ları ayrılır. Bu nedenle

boƒa lma halinde spermler

bulunmaz ve erkek artık

çocuk yapamaz. 

Kısırlaƒtırma bir ürolog tarafından yapılır.

Opera syon doktor muayenehanesinde, klinikte

ya da hastanede kısmi uyuƒ turma yapılarak

gerçekleƒtirilir.

Erkek kısırlaƒtırma sonrasında cinsel iliƒkiyi

daha önceki gibi hisseder. 

Kadın da bir farklılık hissetmez. Erkek daha

önce oldu‡u gibi sertleƒme yaƒar ve boƒalır.

Bir kadının gebe bırakılması ise imkansızdir. 
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#yi tarafları

n Artık korunma konusunu asla düƒünmek

gerekmez.

n Operasyon erkekte kadındakine kıyasla çok

daha basit ve az risklidir. 

Kötü tarafları

n Kısırlaƒtırma cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

hastalıklardan korumaz. 

n Kısırlaƒtırma sonrası erkek artık çocuk

ya pamaz. Kısırlaƒtırma iƒlemini geri alma

denenebilir ancak bu çok nadir baƒarılı

olur. 

n Kısırlaƒtırmadan önce operasyonun yapılıp

yapılmaması konusunda emin olunmazsa

veya iyi düƒünülmemiƒse bazen ruhsal

pro blemler oluƒabilir. Bu durum iktidar-

sızlık problemleri yaratabilir. 

Güvenirlik

Doktorunuz kısırlaƒtırma sonrasında bir kaç

defa sperm sıvınızı kontrol etmek zorundadır.

Hiç bir sperm parçası bulunmadı‡ı zaman

erkek çocuk yapamaz durumdadır. Operasyon

sonrası erkek üç ay daha çocuk yapabilir. 

Kısırlaƒtırmayı nasıl yaptırabilirim?

Kısırlaƒtırmanın yapılaca‡ı yer konusunda bir

kaç imkan vardır:

n Ürolo‡un muayenehanesinde

n Klinikte

n Hastanede

41

Kısırlaƒtırma



Bariyer yöntemleri

Kaput 
Buna prezervatif veya las-

tik de denir. Çok ince bir

plastik olup cinsel iliƒki

öncesi hala sert olan er-

keklik organına geçirilir.

Boƒalan sperm sıvısı pre-

zervatifin içinde kalır ve

kadının vücuduna girmez.

Böylelikle kadın hamile

kalmaz. Boƒalma olduktan

sonra sert erkeklik orga -

nını vajinaden çekmek ge-

rekir. Bunu yaparken pre-

zervatif kayıp vajinaya

akıt masın diye sıkıca tutulur. 

Her prezervatif sadece bir kere kullanılır. 

Genellikle prezervatifler plastikten yapılır.

Bazen insanlarda plastik alerjisi vardır. Bu

 nedenle çok ince sentetik folyodan yapılan

prezervatifler de bulunur. 

#yi tarafları

n Prezervatif cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

has     ta lıklardan da korur. HIV/AIDS’ ten ko-

runmanın tek aracı prezervatifdir.

n Prezervatif kolay kullanılır ve temin edilir. 

n Sürekli yanımızda taƒınabilir.

n Sa‡lı‡a zararı yoktur. 

n #htiyaç oldu‡unda kullanılır. 

n Kadının çocuk emzirme evresinde de kulla-

nılır. 42
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Kötü tarafları 

n Her zaman prezervatif taƒımak gerekir.

n Cinsel iliƒki sırasında hamilelikten korun-

mayı düƒünmek gerekir.

n Prezervatif yanlıƒ kullanılabilir. Daha önce

kullanmadıysanız önceden alıƒtırma yap-

manız gerekir. Prezervatif yanlıƒ kullanı-

lırsa kadın hamile kalabilir. 

n Bazı erkek ve kadınlar prezervatifin rahat-

sız edici oldu‡unu ve cinsel iliƒkiyi daha

az hissettiklerini söylemektedir. 

Acil durum

Prezervatif cinsel iliƒki sırasında kayar veya

patlarsa kadın cinsel iliƒki sonrası hapını veya

spiralini kullanabilir. Bakınız sayfa 56.

Güvenirlik

Prezervatif do‡ru kullanılır ve iyi bir kaliteye

sahipse göreceli olarak güvenilirdir. 

Bazıları kullanımı hatalı yapar. O zaman et-

kisi olmaz. Prezervatif bu nedenle güvenilir

bir hamileli‡i engelleme aracı olarak kabul

edilmez. 

Prezervatif satın alırken iyi kaliteli olmasına

dikkat ediniz. Paketin üstünde izin numarası

veya „CE“ iƒareti ve kontrol numarası olması

gerekir. 

Prezervatifler sonsuza kadar sa‡lam kalmaz-

lar. Dikkat etmeniz gereken bir dayanıklılık

 tarihi vardır. 

Prezervatifin sperm sıvısı için bir yerinin

 olması gerekir. Buna rezervuar denir. 
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Prezervatif ve vajina fitilleri aynı anda kulla-

nılmaz. Kayganlaƒtırıcı kullanıyorsanız sadece

özel kremler kullanmalısınız. Bu kremlerin

ya‡sız olması gerekir.

Nasıl prezervatif temin edebilirim?

Prezervatifler aktarlarda, süpermarketlerde,

eczanelerde, sex-shop’larda bulunabilir. Pre -

zervatifleri internet üzerinden katalog satıƒ

firmalarından sipariƒ edebilirsiniz. Otomat -

lardan prezervatif almazsanız iyi olur çünkü

orada uzun süre beklemiƒ olduklarından   bo -

zuk olabilirler. 

Prezervatifleri kendiniz ödemeniz gerekir.

Hastalık kasası bunun için para ödemez. 

Diyafram 
Diyafram plastikten yapıl -

ma bir baƒlıktır ve kadın

tarafından rahim a‡zına

konur. Büyüklü‡ü her ka -

dın için kadının vücudun -

da iyi yerleƒmesi için özel

olarak ayarlanır.

Diyaframa sperm öldürücü bir krem sürülür.

Diyafram cinsel iliƒkiden önce vajinaye soku-

lur.

Orada erke‡in spermleri ve kadın rahminin

 giriƒi arasında bir ayırıcı duvar görevi görür.

Do‡ru kullanılırsa cinsel iliƒki sırasında his-

sedilmez. 44
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Ancak sürekli olarak diyaframın do‡ru oturup

oturmadı‡ını kontrol etmek gerekir. Bunun

dıƒında daima sperm öldürücü bir krem kul-

lanmak gerekir. 

Ardı ardına cinsel iliƒkiye girilirse kremi ardı

ardına sürmek gerekir. 

Cinsel iliƒkiden sonra diyaframın altı saat

daha kadın tarafından çıkartılmadan vajinada

kalması gerekir.

Do‡um sonrasında veya vajina ameliyatı son-

rasında doktorun diyaframın uyup uymadı‡ını

kontrol etmesi gerekir. 

Diyafram iyi bakılırsa en azından bir iki yıl

dayanır. Diyaframda çatlak veya gözenek ol-

mamalıdır. 

#yi tarafları 

n Alıƒılırsa diyafram kolaylıkla kullanılabi-

lir. 

n #htiyaç oldu‡unda kullanılabilir. 

n Aybaƒı kanamaları arasındaki süreler ve

aybaƒı kanaması diyafram kullanımından

etkilenmez. 

n Hormon içermedi‡i için diyafram çocuk

emzirme evresinde de kullanılabilir. 

Kötü tarafları

n Diyafram cinsel iliƒki ile geçen hastalıklar-

dan korumaz. 

n Hamile kalınmak istenilmeyen her cinsel

iliƒkide kullanılması gerekir.

n Diyaframın yanlıƒ kullanımı mümkündür. 45
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n Diyaframı do‡ru kullanmak için alıƒtırma

yapmak gerekir.

n Bazı kadınlar sperm öldürücü kremden ho -

ƒ   lanmaz. Bu durumda doktorunuzla konu -

ƒunuz. Baƒka bir marka krem kullana bi lir -

siniz. 

Acil durum

Diyafram vücuttan çıkarsa kadın cinsel iliƒki

sonrası hapı veya spirali kullanabilir. Bakınız

sahife 56.

Güvenirlik

Diyafram do‡ru kullanılırsa ve sperm öldü-

rücü krem kullanılırsa güvenilir bir hamileli‡i

önleme aracıdır. Ancak bazı kadınlar kulla-

nımda hata yapar ve diyafram etkisiz kalır.

Diyafram bu nedenle güvenilir bir hamileli‡i

önleme aracı olarak kabul edilmez. 

Nasıl diyafram temin edebilirim?

Diyafram bir doktor tarafından ayarlanır çün -

kü size göre uygun büyüklükte olması gerekir.

Diyafram ver kremleri eczaneden satın alabi-

lir veya internet üzerinden katalog satıƒ fir-

masından sipariƒ edebilirsiniz. 

Diyaframı kendiniz ödemeniz gerekir. Hastalık

kasası bunun için para ödemez.

Rahim baƒlı‡ı – rahim çıkıƒ kapa‡ı olarak ta

bilinir-veya LEA contraceptivum da aynı ƒe -

kil de iƒlev görür. 
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Fitil ve benzeri £eyler 
Kimyasal hamilelik önle me araçları da vardır.

Bun lar vajina fitilleri, hap lar ve kremlerdir.

Bunlarda erke‡in sperm -

lerini öldüren veya ilerle-

mesini engelleyen kimya-

sal maddeler vardır. 

Bu maddeler cinsel iliƒki

öncesi vajinaya sürülür.

En az on dakika sonra etkisini gösterirler. Bu

maddeler sadece bir boƒalım için yeterli olur. 

#yi tarafları

n Bu önleyici maddeleri sadece ihtiyaç du-

yuldu‡unda kullanmak gerekir.

n Kullanımları kolaydır. 

n Çocuk emzirme devresinde de kullanılabi-

lirler. 

Kötü tarafları

n Kimyasal önleyiciler cinsel iliƒki yoluyla

bulaƒabilen hastalıklardan korumaz.

n Daima hamile‡i engellmeyi düƒünmek ge-

rekir. 

n Bu maddeler yanlıƒ kullanılabilirler. 

n Kimyasal maddeler hoƒ olmayabilirler ve

yakıcı olabilirler. Bu durumda baƒka bir

marka denenebilir. 

n Bu önleyicileri cinsel iliƒkiden on dakika

önce kullanmak gerekir. 

n Kimyasal maddeler vücut tarafından emi-

lir. Bu vücuda zarar vermez ancak vajina-

daki vajina zarı tahriƒ olabilir.
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Bu iltihaplara yol açabilir ve doktor tarafın-

dan tedavi edilmesi gerekir. 

Güvenirlik

Kimyasal önleyiciler çok güvenli de‡ildir. Di -

yaframla birlikte kullanılabilirler. Ancak pre-

zervatifle kullanılamazlar. Kimyasal önleyi -

ciler prezarvatifin plasti‡ini bozabilirler. 

Kimyasal önleyicileri nasıl temin edebilirim?

Kimyasal önleyicileri reçetesiz olarak Droge -

rilerde de veya eczanelerde satın alabilirsiniz. 

Kimyasal önleyicileri kendiniz ödemeniz gere-

kir.

Hastalık kasası bunun için para ödemez. 
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Do‡urganlı‡ın 
belirlenmesi

Bir kadının ne zaman do‡urgan ne zaman

do‡urgan olmadı‡ını kendi kendine belirleye-

bilmesi için farklı yöntemler bulunur. Bu yön-

temlere do‡al aile planlaması denir (DAP).

Bu yöntemlerle hamilelikten korunmak isteni-

yorsa erke‡in spermlerinin cinsel iliƒkiden

sonra kadının vücudunda dört beƒ gün daha

dölleme özelli‡ine sahip oldu‡unu düƒünmek

ve bunu hesaba katmak gerekir. 

Bir yumurta hücresi yumurta bırakımdan son -

ra sadece 24 saate kadar döllenme özelli‡ine

sahiptir. 

Isı yöntemi
Kadın hergün kalktıktan sonra vücut ısısını

ölçmek zorundadır. 

Bu daima aynı saatte olmalıdır

ve ƒöyle kayıt yapmalıdır: 

Böylece bir e‡ri oluƒur. Bu e‡ri -

den büyük bir olasılıkla yumur -

ta bırakımının ne zaman oldu‡u

tespit edilir. Yumurta bırakımın-

dan sonra kadın gebe kalmaz. 

E‡ri tablosunu internet üzerinden mesela pro

familia web sayfasından (www. profamilia.de)

indirebilir ve ölçümlerinizi buraya kaydedebi-

lirsiniz. 
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Salgı yöntemi
Ana rahminin alt kenarında vajinaya geçiƒ kıs-

mında rahim a‡zı bulunur. 

Adet evresinde rahim a‡zındaki salgı de‡iƒik -

li‡e u‡rar. Yumurta bırakımı günleri boyunca

bu salgı incelir ve saydamlaƒır. Bu nedenle

kadın vajina çıkıƒında daha fazla nemlenme

hisseder. 

Kadın bu salgıyı her gün kontrol eder. Sonuç

ısı yönteminde oldu‡u gibi kaydedilir. Böyle -

likle kadın hangi günlerde do‡urgan olabi-

lece‡ini belirleyebilir. 

En iyisi ƒu iki sonucu da yazmaktır: vücut ısısı

ve salgıdaki de‡iƒim. Bu semtotermal yöntem

olarak tanımlanır. 

Rahim a‡zını kendi kendine
 kontrol
Ana rahminin alt kenarında, vajinaya geçiƒ

kısmında rahim a‡zı bulunur. 

Rahim a‡zı adet devresinde de‡iƒime u‡rar.

Yumurta bırakımı sırasında a‡ız açılır. Kadın

a‡zı yoklayarak de‡iƒikli‡i hisseder. 

En iyisi bunun ısı ve salgı yöntemine ilaveten

yapılmasıdır. Sonuçlar e‡ri tablosuna da kay-

dedilir.

50

Do‡ru karar verin …



Do‡al aile planmasının iyi 
tarafları, kötü tarafları

#yi tarafları

n Bu üç yöntem hamilelikten korunmak için

kullanılabilir. Ancak bu yöntemler hamile

kalınmak iste‡inde daha yararlıdır, çünkü

yaklaƒık olarak ne zaman yumurta bırakı-

mı olaca‡ı bilinebilmektedir. 

n Böylelikle vücut iyi tanınmıƒ olur ve vücut-

ta neler oldu‡u daha iyi bilinir. 

Kötü tarafları

n Bu yöntemler cinsel iliƒki ile bulaƒabilen

hastalıklardan korumazlar. 

n Yöntemler sadece bunları çok iyi kullanan

kadınlar içindir. 

n Kadınlar düzensiz adet devresine sahipse-

ler bu yöntemler uygun de‡ildir. 

n Kadın vücudunu çok iyi gözlemlemek zo-

rundadır. 

n De‡iƒikleri tam olarak kaydetmelidir. 

n De‡iƒmenin ne oldu‡unu ö‡renmelidir. 

n Bir yanlıƒlık yapılırsa kolayca hamile kalı-

nır. 

n Kadın yumurta bırakımını „hissederse“ bu

güvenilir bir iƒaret de‡ildir. 

n Yöntemler kadın çocuk emziriyorsa veya

hamilelik korunma hapını yeni kesmiƒse

veya vardiyalı iƒlerde çalıƒıyorsa geçerli

de‡ildir. 

n Kadın hamile kalabilecek do‡urganlık gün-

lerinde ise ve cinsel iliƒkiye geçmek isti-

yorsa ilaveten baƒka bir korunma aracı,

mesela prezervatif veya diyafram gibi, kul- 51
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lanmak zorundadır. #laveten hamilelikten

korunma aracı kullanılmak istenmiyorsa

do‡urganlık günlerinde cinsel iliƒkiye gi-

rilmemelidir.

n Kadın ve erke‡in ne zaman cinsel iliƒki -

ye gireceklerine beraber karar vermeleri

önem  lidir. 

Acil durum

Vücutta de‡iƒikli‡e yol açan bir çok ƒey, ateƒli

hastalıklar, seyahatler, stres veya az uyumak

gibi, bulunur. O zaman bu yöntemin sonuçları

do‡ru olmaz. Bu durumda, hamile kalınmak

istenmiyorsa prezervatif veya diyafram gibi

muhakkak ek bir korunma aracı kullanmak

 zorunludur. 

Güvenirlik

Bu yöntemlerin ne kadar güvenilir oldu‡u

kiƒinin herƒeyi ne kadar tam yaptı‡ına ve

 vücudunu ne kadar iyi tanıdı‡ına ba‡lıdır. Üç

yöntem de birlikte kullanıldı‡ında güveni lirlik

daha yüksektir. Bu yöntemler ne kadar uzun

kullanılırsa vücut daha iyi tanınır ve yöntem-

ler daha güvenli olur. 

Düzenli bir hayata sahip olmak ve partnerle

iyi bir ƒekilde diyalog içinde olabilmek önem-

lidir. Partnerin bu korunma yöntemlerinin ne

oldu‡unu anlaması ve yöntemleri iyi bulması

gereklidir. Ne zaman cinsel iliƒkiye girilece -

‡ine, ek bir korunma aracı kullanıp kullanıl-

mayaca‡ına birlikte karar verebilmek gerekir. 
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Erkek spermlerinin kadının vücudunda dört-

beƒ gün daha yaƒayabilece‡i bilinmezse bu

yöntemlerde sıkça yanlıƒlıklar ortaya çıkar. 

Bu yöntemlerde yardımcı olan küçük bilgisa-

yarlar vardır. Bunlar hangi günlerin do‡urgan

hangi günlerin do‡urgan olmadıklarını bul-

mada yardımcı olur. Bazı araçlar bunun için

mesela idrar tahlili yapabilirler. 

Do‡urganlık günlerinde cinsel iliƒkiye giri-

lirse, hamile kalmak istemiyorsanız hamile-

likten korunma aracı kullanmak zorundasınız. 

Bu yöntemler hakkında nasıl bilgi sahibi 
olabilirim?

Bu yöntemler hakkında daha fazla bilgiye

sahip olmak istiyorsanız, muhakkak bir da-

nıƒma bürosuna, mesela Viyana Evlilik ve Aile

Enstitüsüne, gitmelisiniz.
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Hamilelikten korunmada
güvenilir olmayan 
yöntemler 

Takvim yöntemi
Yönteme aynı zamanda Knaus-Ogino yöntemi

veya gün sayma da denir. 

Kadın bir yıl boyunca adet devresinin ne kadar

sürdü‡ünü kaydetmek zorundadır. Buradan

hangi günlerde en fazla do‡urganlık oldu‡unu

hangi günlerde olmadı‡ı hesaplanır. 

Bu yöntem korunma olarak çok güvensizdir ve

tavsiye edilmez. Bu durumda cinsel iliƒkiyle

bulaƒan hastalıklardan korunulmaz. 

Coitus Interruptus – 
Cinsel iliƒkiye ara verme
Bu yönteme „dikkat etme“ veya „geri çekme“ de

denir. Erkek boƒalmadan önce penisini vajina-

dan çekmeye çalıƒır. 

Ancak daha sperm boƒalmadan önce sperm

hücreleri vajinaya girebilir. Sonrasında kadın

hamile kalabilir. 

Erkekler ço‡unlukla penisini zamanında vaji-

nadan çekmeyi baƒaramazlar. 

Bu yöntem çok güvensizdir ve hiç bir ƒekilde

tavsiye edilmez. 
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Üstelik cinsel iliƒkide sürekli dikkat etme zo-

runlu‡u erkek ve kadın için tatmin edici de -

‡ildir. Cinsel iliƒkiyle geçen hastalıklardan

 korunma olmaz. 

Çocuk emzirme
Kadın çocuk emziriyorsa vücut daha az yu-

murta bırakımına yol açan bir hormon üretir. 

Kadın düzenli olarak mesela her dört saatte

bir çocu‡unu emziriyorsa ve adet kanaması

yoksa hamile kalmayabilir. 

Ancak bu oldukça güvensizdir ve tavsiye edil-

mez.

Kadın emzirmeye ara verirse, çocu‡a ek olarak

mama verirse veya adet kanaması geçirirse

hamilelikten korunma olmaz. Ayrıca cinsel

iliƒkiyle bulaƒan hastalıklardan korunulmaz.
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Acil korunma

Cinsel iliƒki sonrası hamilelikten
korunma hapı 

Korunmasız cinsel iliƒkiye

girilmiƒse ve hamile kalı-

nabilece‡ine iliƒkin korku

varsa acil korunma aracı

olan cinsel iliƒki sonrası
hapı bulunur. 

Avusturya’da çeƒitli markalar bulunur: Vike -

la® (www.vikela.info) veya Postinor®.

Cinsel iliƒki sonrası hapı yumurta hücresinin

olgunlaƒmasını engeller. Bu nedenle korun-

masız yapılan bir cinsel iliƒki sonrası müm-

kün oldu‡unca çabuk yani yumurta bırakımın -

dan önce alınmalıdır. 

Kadının ilacı korunmasız yapılan bir cinsel

iliƒki sonrası mümkün oldu‡unca çabuk, en

iyisi on iki saat içerisinde kullanması gerekir.

Ancak hiç bir zaman korunmasız yapılan bir

iliƒki sonrası cinsel iliƒki sonrası hapını ala -

na kadar 72 saati yani üç günü geçirmemek  

ge rekir. 

EllaOne® cinsel iliƒki sonrası hapı olarak pi-

yasada yenidir. Bu ilacın da kadın tarafından

korunmasız yapılan bir cinsel iliƒki sonrası

mümkün oldu‡unca kısa bir sürede alınması

gerekir. Ancak kadının istenmeyen hamileli‡i

önlemek için 120 saat, yani beƒ gün süresi

 bulunur. 56
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Cinsel iliƒki sonrası hapı yutulduysa bir son-

raki adet kanaması beklenilen günde ger çek -

leƒir. Bazen bu süre ileri geri kayabilir. Ka -

nama normal bir adet kanaması gibi de‡ilse ve

beƒ günden fazla gecikme olmuƒsa muhakkak

hamilelik testi yaptırmak gerekir. 

Cinsel iliƒki sonrası hapı sadece bir cinsel

iliƒki sonrası etkili olur. Bunun anlamı kulla-

nımdan sonra, tekrar cinsel iliƒkiye girilmek

isteniyorsa ve bu esnada hamile kalınmak

 istenmiyorsa baƒka bir hamilelikten korunma

aracının kullanılmasının gerekli oldu‡udur. 

Çocuk emziriyorsanız cinsel iliƒki sonrası ha-
pını almadan kısa bir süre önce çocu‡u emzi-

rin. Sonra altı saat boyunca emzirmeyin. 

Cinsel iliƒki sonrası hapı düzenli bir hamile-

likten korunma aracı de‡ildir ve onun yerine

kullanılacak bir yedek araç de‡ildir. 

E‡er hamile kalmıƒsanız cinsel iliƒki sonrası
hapı etki etmez. Ancak hamileli‡e de bir zararı

yoktur. 

Bu hapı hamileli‡i sona erdirme hapı ile  ka -

rıƒ  tırmamak gerekir. Bu hapın adı Mife gy ne’

dir® ve olan hamileli‡i sona erdirir. Hami -

leli‡i sona erdirme hapı sadece hastanelerde

ve kliniklerde verilir. 

#yi tarafları 

n Cinsel iliƒki sonrası hapını cinsel iliƒkide

do‡ru koruma yapmamıƒsanız kullanabi-

lirsiniz.

n Cinsel iliƒki sonrası hapı hamileli‡i sona

erdirmez, kürtaj de‡ildir. 57
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Kötü tarafları

n Cinsel iliƒki sonrası hapı cinsel iliƒki ile

bulaƒabilen hastalıklardan korumaz. 

n Bazen yan etkileri bulunur:
n Baƒ dönmesi
n #ç bulantısı 
n Kusma

Güvenirlik

Cinsel iliƒki sonrası hapını güvenirli‡i ne

zaman alındı‡ına ba‡lıdır. 

Cinsel iliƒki sonrasındaki on iki saat içeri-

sinde alınırsa çok güvenlidir. 

Ne kadar çok beklenirse cinsel iliƒki sonrası
hapı o kadar daha az güvenlidir. 

Cinsel iliƒki sonrası hapı aldıysanız ve üç saat

içerisinde kusarsanız hapı bir defa daha

 almalısınız. 

Cinsel iliƒki sonrası hapını nasıl temin
 edebilirim?

Vikela® isimli cinsel iliƒki sonrası hapını

 ecza neden doktor reçetesi olmadan temin

 edebilirsiniz! Ancak düzenli bir ƒekilde hami-

lelikten korunma konusunu konuƒmak üzere

doktorunuza gitmeniz tavsiye edilir. Daha

fazla bilgiyi www.notfallpille.at adresinde bu-

labilirsiniz. 

Postinor® ve ellaOne® sadece doktor reçetesi

ile eczaneden alınabilir. Cinsel iliƒki sonrası
hapını kendiniz ödemeniz gerekiyor. Hastalık

kasası bunun için ödeme yapmaz. 
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Cinsel iliƒki sonrası spirali 
Cinsel iliƒki sonrası spi-

rali bakır bir spiraldir. Bu

spiral tam olarak 32. say-

fada (bakır spi raller bö -

lümünde) tanımlanmıƒtır.

Bakır sa yesinde yumurta

hücreleri ana rahminde

ge liƒemezler. 

Spiral taktırdıysanız ve buna ra‡men adet

 kanaması yaƒamıyorsanız derhal kadın dokto-

runa gitmeniz gerekir. 

#yi tarafları

n Cinsel iliƒki sonrası spirali, cinsel iliƒki

son rası hapı almak için vakit geçse kulla-

nılabilir. 

n Cinsel iliƒki sonrası spiralini korunmasız

gerçekleƒen cinsel iliƒki sonrasındaki beƒ

güne kadar taktırabilirsiniz. 

n Hamile kalmak istemiyorsanız spirali üç

ila beƒ yıl arasında vücudunuzda bıraka -

bilir ve kendinizi hamilelikten koruyabi -

lirsiniz. 

Kötü tarafları

n Cinsel iliƒki sonrası spirali sizi cinsel iliƒki
ile bulaƒan hastalıklardan korumaz. 

n Bakır spiral taƒıyan kadınlar sıkça ƒiddetli

ve uzun süren adet kanaması yaƒarlar. 

Bu tam olarak 32. sayfada (bakır spi raller

bölümü) anlatılmaktadır.
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Güvenirlik

Spiral do‡ru takılırsa oldukça güvenilirdir. Bir

sonraki adet kanaması yaklaƒık olarak bek -

lenildi‡i tarihte gerçekleƒir. 

Spirali nasıl temin edebilirim?

Bakır spi ral bir ilaçtır. Bakır spi ral kullanmak

isterseniz doktora gitmelisiniz. Bakır spi ral

sadece bir doktor tarafından takılır. 

Bakır spi rali kendiniz ödemeniz gerekir. Has -

ta lık kasası ödeme yapmaz.
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Hamilelikten korunma 
araçları ne kadar 
güvenilirdir?

Pearl-#ndeksi
Hamilelikten korunma aracı seçiminde bu ara-

cın güvenirli‡i önemli bir noktadır. 

Bu nedenle hamilelikten koruma araçlarının

güvenilirli‡ini de‡erlendiren ortak bir ölçü ge-

liƒtirilmiƒtir. Bu ölçünün adı pearl indeksidir. 

Bir hamilelikten korunma aracına iliƒkin pearl

indeksi oluƒturmak için bir yıl boyunca dü-

zenli olarak cinsel iliƒkisi olan 100 kadın

 incelenir. Bu kadınların kendilerini nasıl ko-

rudu‡una bakılır ve içlerinden kaç kiƒinin ko-

runmaya ra‡men hamile kaldı‡ı belirlenir. 

Mesela 100 kadından iki tanesi belli bir hami-

lelikten koruma aracı kullanmalarına karƒın

hamile kalmıƒsa bu araç için pearl indeksi

2’dir. Pearl indeks sayısı ne kadar düƒükse

 koruma aracı o kadar güvenilir demektir. 
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Contraceptive Technology, New York, 2007: 
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Bilgiler, uyarılar

Aile planlaması 

#stenmeyen bir hamilelikten nasıl 
korunurum? 

Bilgi, danıƒma hizmeti, ve gerekli muayeneler 

n Kadın doktorunuzda 

n Bir aile planlama merkezinde

n Bir kadın sa‡lı‡ı merkezinde verilir ve ger-

çekleƒtirilir. 

Doktora gitmek zorundaysanız e-card’ı yanı-

nıza almanız gerekir. 

Aile planlama merkezlerinde ve kadın sa‡lı‡ı

merkezlerinde bilgi ve danıƒma hizmeti ücret-

sizdir. 

Artık hiç bir zaman hamile kalmak istemiyor-

sanız bu konu ve kısırlaƒma hakkında dokto-

runuzdan, aile planlama merkezinden veye bir

kadın sa‡lı‡ı merkezinden bilgi alabilirsiniz.

Çocuk arzusu

Çocuk sahibi olmak istiyor ama hamile olamı-

yorsanız doktorunuza, aile planlama merke-

zine veya kadın sa‡lı‡ı merkezine baƒvurunuz. 

Büyük bir olasılıkla bu konuyla ilgili bir

klini‡e gönderileceksiniz. E‡er kadın dokto-

runda muayene ve tedavi edilmek isterseniz  

e-card’ı yanınıza almanız gerekir. Bu iƒle ilgili

bir klini‡e gitmek isterseniz doktorunuzdan

havale ka‡ıdı götürmeniz gerekir. 63
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Hamilelik

Hamilelik testlerini eczaneden satın alabilir-

siniz. Bu testler çok güvenlidir. 

Emin de‡ilseniz ve baƒka sorularınız olursa

muhakkak bir kontrole gitmelisiniz. Bu kont-

rolleri aƒa‡ıdaki yerlerde yaptırabilirsiniz: 

n Kadın doktorunuzda 

n Jinekoloji kliniklerinde

n Aile planlama merkezinde

n Kadın sa‡lı‡ı merkezinde

#stemeden hamile kalmıƒsanız büyük bir ola-

sılıkla bir çok sorunuz olacaktır. Aile planlama

merkezlerinde ve kadın sa‡lı‡ı merkezlerinde

size danıƒma verilir ve oralardan sizin duru-

munuzda hangi yardımların oldu‡unu ö‡re -

nebilirsiniz. 

Anonim do‡um 

Bazen bir kadının çocu‡unu kendinde kal ma -

sını engelleyen a‡ır sosyal, finansiyel ve kiƒi -

sel problemleri olabilir. Bu nedenle bir imkan

bulunur: anonim do‡um.

Do‡um yapmak için hastaneye gidebilir ve

adınızı söylemek zorunda kalmazsınız. Do -

‡um  dan sonra bebe‡i hastanede bırakabilir -

siniz. 

Bebek daha sonra evlatlık olarak verilir. 

Anonim do‡um hakkında, Viyana ve Salzburg

hamile kadınlar asistanlı‡ı hakkında bu kitap -

çı‡ın adresler bölümünde bilgiler bulabilir -

siniz. 
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Hiç bir çıkıƒ yolu göremiyorsanız son bir  

im kan daha bulunur: Hastane Bebek Yuvası.

Oraya bebe‡inizi getirebilirsiniz. Bunu yapar-

ken sizi kimse görmez. Viyana‘da bebek yuvası

Viyana Wilhelminenspital belediye hastenesi-

nin Glanzig çocuk klini‡inin çocuk ve gençlik

tedavi bölümünde bulunmaktadır. Salzburg’ta

bebek yuvası St. Johanns-Spital hastanesinde

ve Hallein hastanesinde bulunur. 

Hamileli‡i sona erdirme, kürtaj

Avusturya’da süre kullanımı vardır. Bunun

anlamı üç ay içerisinde hamileli‡i sona erdi-

rebilmeniz ve bunun için bir neden göstermek

zorunlulu‡unuzun olmadı‡ıdır. 

Önemli, mesela hamileli‡in hamile kadının

sa‡lı‡ı için kötü olması, ceninde zihinsel özür

bulunması veya kadının 14 yaƒından küçük

 olması gibi durumlarda hamileli‡i daha sonra

da sona erdirmek mümkündür. 

Bu güç durumdaki sorularınızı doktorla, aile

danıƒma merkeziyle veya kadın sa‡lı‡ı merke-

ziyle konuƒabilirsiniz. Orada size ne yapma-

nız gerekti‡i söylenecektir. 

Avusturya’da kürtaj iƒlemi genellikle doktorun

muayenehanesinde, klinikte veya özel has  -

ta nelerde yapılır. Resmi hastanelerde kürtaj

iƒle mi çok seyrek yapılır. 

Danıƒma büroları size yardımcı olabilecek

doktorların tavsiye eder. Bunun için internette

özel bir web-sayfası bulunur: 

www.abtreibung.at 65
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Bu sayfada kürtaj yapan doktorların, kuru-

luƒların listesi bulunur. Kürtaj yapan kuru-

luƒların adreslerini bu kitapçı‡ın 80 ve 81.

 sahifesinde bulunan adres bölümünde bu la -

bilir si niz. 

Kürtaj yaptırmadan önce aile planlama mer-

kezine, kadın sa‡lı‡ı merkezine veya hasta-

neye danıƒmalısınız. 

Bu kuruluƒların elemanlarına karƒı kürtaj yap-

tırmak istemeniz konusunda hesap vermek

 zorunda de‡ilsiniz. 

Çok seyrek olarak hastalık kasası kürtajı öder.

Normal olarak kürtaj sizin tarafınızdan öde-

nir. 

Cinsel iliƒki ile bulaƒan hastalıklar

Cinsel iliƒki ile bulaƒmıƒ bir hastalı‡ınız varsa

bir doktorun sizi tedavi etmesi gerekir. Bu tür

hastalıklar evdeki araç ve malzemelerle tedavi

edilemez. Genellikle sadece doktor bu tür has-

talıkları tespit edebilir. 

Cinsel iliƒki ile bulaƒan hastalıklar uzun bir

süre fark edilmezler. 

Bu durumda bu hastalıklara baƒkalarına bu-

laƒır. 

Cinsel iliƒki ile bulaƒan bir hastalık uzun süre

tedavi edilmezse sa‡lık sorunları çıkar, hatta

do‡urganlık ortadan kalkabilir. 

Bir hamile kadın cinsel iliƒki ile bulaƒan bir

hastalı‡a sahipse çocukta hastalı‡a yakalana-

bilir. 
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Partnerinizin sa‡lıklı oldu‡undan tam emin

de‡ilseniz muhakkak prezervatif kullanınız. 

Di‡er tek imkan cinsel iliƒkiye girmemektir. 

Cinsel iliƒki ile bulaƒan hastalı‡a yakalanmayı

daima do‡ru kullanılırsa sacece prezervatif

engeller. Bunun ötesinde prezervatif hamile-

likten de korur. 

Cinsel iliƒki ile geçen hastalıklar örnek olarak

ƒunlardır:

n Chlamydia

n Kasık bitleri

n Herpes genitalis

n Hepatitis B

n HIV / AIDS

n HPV – Enfeksiyonları

n Mantar hastalıkları

n Frengi

n Trichomonas vaginiti- parazit enfeksiyonu

n Bel so‡uklu‡u – Gonorrhoe

Mantar enfeksiyonları cinsel iliƒki ile oluƒa -

bilir ancak genellikle baƒka nedenlerden ötürü

oluƒur.

Cinsel hastalı‡a yakalandı‡ınızı düƒünüyor-

sanız derhal gecikmeden doktora, klini‡e veya

STD – Klini‡ine gidin. STD cinsel iliƒki ile bu-

laƒan hastalıklar tanımının ingilizce kısalt-

masıdır. Viyana Belediyesi Sa‡lık Müdürlü -

‡ünün STD-Klini‡i size ücretsiz ve anonim

danıƒma hizmeti sunmaktadır. Hotline-Danıƒ -

ma da mevcuttur. Adresi kitapçı‡ın 84. sayfa-

sındaki adres bölümünde bulabilirsiniz. 
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HIV ve Aids ile ilgili sorularınız için özel da-

nıƒma büroları bulunmaktadır. Adresi kitap -

çı‡ın 84. sayfasındaki adres bölümünde bu -

labilirsiniz.

Doktora gitme

Doktora, gitmeden önce önemli noktalarla

hak   kında bilgi alabilirsiniz. Bu en iyi ƒekilde

telefonla yapılabilir. 

n Önceden belirlenmiƒ muayene saatleri var

mı?

n Danıƒma ücretli mi?

n Ana diliniz Almanca de‡ilse, doktorun ana

dilinizi konuƒup konuƒmadı‡ınızı sorun.

n Önceden randevu almak gerekli mi?

n Hangi ka‡ıt ve evrakları getirme zorun lu -

lu‡unuz var? Mesela e-card, havale veya

raporlar. 

Doktor büyük bir olasılıkla „ tıbbi geçmiƒinizi“

soracaktır. Bunun anlamı bugüne kadar hangi

hastalıklara yakalandı‡ınız veya ailede hangi

hastalıkların görüldü‡üdür.

Kadın doktorları aynı zamanda son adet kana-

manızın ne zaman oldu‡unu, ƒimdiye kadar

hamile kalıp kalmadı‡ınızı, kürtaj yapılıp ya-

pılmadı‡ını veya düƒük yapıp yapmadı‡ınızı

sorarlar. 

Hasta iseniz, doktora mümkün oldu‡unca tam

olarak ne türlü sa‡lık problemleriniz oldu‡u -

nu anlatınız:

n Ne zamandır hastasınız?

n Hangi göstergelerden hasta oldu‡unuzu

fark ettiniz?68
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n Evde bulunan malzemelerden veya ilaçlar-

dan kullandınız mı?

n Doktor veya danıƒman söyledi‡inizi do‡ru

anladı mı?

Önceden ne söyleyece‡inizi düƒünün ve not

alın. Ço‡unlukla konuƒmada vakit azdır veya

heyecanlı oldu‡unuzdan herƒey aklınıza gel-

meyebilir. 

Herƒeyi anlayana kadar kendinize zaman bı-

rakma hakkınız vardır. Bu, almanız gereken

ilaçlar varsa veya tedavinizin nasıl sürece‡i

söz konusu ise önemlidir. 

Doktor, danıƒman size önemli hususları ya -

zabilir veya siz de bunları not alabilirsiniz.

Doktorun veya danıƒmanın adını da not alınız. 

Gizlilik yükümlülü‡ü

Doktorlar veya danıƒmanlar gizlilik yüküm-

lülü‡üne uymak zorundadırlar. Bunun anlamı

hiç kimseye sa‡lı‡ınızla ilgili olarak siz açıkça

izin vermedikten sonra bilgi veremeyecekle -

ridir.

Hastaların hakları

Hasta olarak haklarınız ƒunlardır:

n Size saygılı olarak davranılması hakkı

n Hastanelerdeki çok yataklı odalarda bile

özel yaƒamınıza dikkat edilmek zorunlu‡u

vardır. 

n Doktor hakkınızda hiç bir ƒey anlatamaz. 

n Tedavinizin Usulüne uygun ve imkan dahi-

linde a‡rısız yapılması gerekir. 69
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n Size tam olarak hangi tedavi yollarının

 bulun  du‡u ve bunların ne gibi risklerinin

 oldu‡u anlatılmalıdır. 

n Tedavi için izniniz olması gerekir. Ancak

bir tedaviyi kabul etmeyebilirsiniz. 

n Doktorun yaptı‡ı kayıtları her zaman göre-

bilir veya fotokopisini çekebilirsiniz. 

n Bir doktor hastaya mümkün oldu‡unca  ki -

barca hangi hastalı‡a sahip olundu‡unu  

ve bunun hangi anlama geldi‡ini anlatmak

zorundadır. 

n Bir hastanın sa‡lı‡ı kötüleƒirse ziyaret

 saatlerinin dıƒında da güvenilir ƒahıslarla

iliƒkiye geçme hakkı bulunur.

n Çocuklar hastanede kalmak zorundaysa

odanın mümkün oldu‡unca çocuklara uy-

gun olması gerekir.

n Dini ve psikolojik danıƒma hakkı

n Vaktinden önce hastaneden taburcu edilme

hakkı 

n Hasta mektubu almak gereklidir. Bu, has-

taneden taburcu edilirken verilen yazıdır.

n £ikayette bulunmaya veya neyin daha iyi

yapılaca‡ı konusunda öneri vermeye hak-

kınız vardır. 

n Ölüm giderken eƒlik edilme hakkınız bulu-

nur.

n Haysiyetli bir ƒekilde ölme hakkına ve bu

esnada güvendi‡iniz kiƒilerle iliƒkiye geç-

meye hakkınız vardır.

Hastanedeki tedavilerin ve organizasyonun

hastaların ihtiyaçlarına uygun olması gerekir.

Hastane hastaları hangi haklara sahip oldu -

‡u konusunda bilgilendirmek durumundadır.

Hastane hastalara nerede ve kimden bilgi

 alabileceklerini veya ƒikayette bulunabilecek-70
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lerini söylemek zorundadır. Hastalara Viyana

Hasta Avukatlı‡ı Kurumun oldu‡u söylenme-

lidir. Bu haklar Viyana Hastaneleri Kanunu

17a maddesinde yazılıdır.

International Planned Parenthood tarafından

da hasta hakları bulunmaktadır. Bu uluslar-

arası cinsellik, aile planlaması ve bu alanlar-

daki insanların hakları ile ilgilenen bir kuru-

luƒtur. Bu kitapçı‡ı çıkartanlar bu hakların

çok önemli oldu‡unu düƒünmektedirler, çünkü

Viyana Hastaneleri Kanunu sadece hastane-

lerde geçerlidir. 

International Planned Parent hood’a göre
danıƒmanlık hizmeti alanların hakları:

n Bilgi hakkı

Aile planlamasının avantajları ile ilgili bil-

gilendirme hakkına sahipsiniz.

n Hizmet alma hakkı

Her insan sunulan hizmetleri alma hakkına

sahiptir. Bu ırk, cinsiyet, cinsel yönelim,

toplumsal durum, yaƒ, din, politik fikir ve

etnik gruba ba‡lı de‡ildir. 

n Tercih yapma hakkı

Hamilelikten korunup korunmayaca‡ınıza

ve hangi yöntemleri kullanmak isteyece -

‡inize ve size kimin danıƒma verece‡inize

kendiniz karar verebilirsiniz.

n Güvenilirlik hakkı

Aile planlamasını güvenilir bir ƒekilde iƒ -

leyecek biçimde uygulayabilme hakkınız

vardır. 
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n Özel yaƒam hakkı

Danıƒma hizmeti aldı‡ınızı ve ne hakkında

görüƒme yapıldı‡ını baƒkalarının ö‡renme-

mesini isteme hakkınız vardır. 

n Gizlilik hakkı

Size danıƒma hizmeti veren kiƒiler baƒka-

larına ƒahsi bilgilerinizi veremezler.

n Onur hakkı

Size karƒı kibarca, saygıyla ve dikkatle

davranılma hakkınız vardır. 

n Kendini iyi hissetme hakkı

Bir hizmet alırken kendinizi iyi hissetme

hakkınız vardır.

n Süreklilik hakkı

Size sunulan hizmetleri ve hamilelikten    ko -

runmak için kullandı‡ınız malzemeleri is-

tedi‡iniz sürece kullanma hakkınız vardır.

n Kendine ait bir fikre sahip olma hakkı

Bir hizmetin nasıl oldu‡unu söyleme hak-

kınız vardır. 

Verilen hizmetin iyi olmadı‡ını düƒünüyor -

sanız ƒikayet etme hakkınız da vardır. £ikaye-

tinizi ƒuraya yapabilirsiniz: 

Österreichische Gesellschaft für

Familienplanung

(Avusturya Aile Planlama Teƒkilatı)

Telefon: 01/478 52 42
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Önemli muayeneler

n Anne-çocuk – pasaportu için yapılan çekap

muayeneleri

n Yılda bir kez kanser doku tahlili (PAP) ve

kadın doktorunda meme kontrolü

n Uzun bir süre ilaç almanız gerekiyorsa,

me se la anti-baby-hapı alıyorsanız ya da

moralinizi düzeltmek için ilaç kullanıyor-

sanız düzenli olarak kontrol muayenelerine

gitmeniz gerekir. 
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Adresler Viyana

Danıƒma Merkezleri 

Aile planlaması danıƒma merkezleri
Hamilelikten korunma, kısırlaƒtırma, hamilelik, ha-
milelik anlaƒmazlıkları,hamilele‡i sona erdirme, aile
ve partner sorunları ile ilgili olarak danıƒma hiz-
metleri verilir.

Beratungsstelle für Familienplanung 
der Stadt Viyana
Viyana £ehri Aile Planlama Danıƒma Merkezi 
Mollardgasse 8 
1060 Viyana
T: 01/4000-909 35
F: 01/4000-99-909 35
E: familienplanung@ma11.wien.gv.at
www.wien.gv.at/menschen/magelf/kinder/
familienplanung.html
Pazartesi ve Cuma: 8.00–12.00 arası
Salı: 14.00–18.00 arası 

Beratungsstellen der Österreichischen Gesellschaft
für Familienplanung:
Avusturya Aile Planlama Teƒkilatı Danıƒma
 Merkezleri

Gesundheitszentrum Wien Mitte
Wien Mitte – Sa‡lık Merkezi 
Strohgasse 28/1. Kat
1030 Viyana
T: 01/601 22-403 36
Perƒembe: 15.00 arası 18.00 (Baƒvurular saat 16.00‘
ya kadar)

ve
AKH
Univ. Frauenklinik, Ebene 8
Üniversite Kadın Klini‡i, 8. Bölüm
Währinger Gürtel 18–20
1090 Viyana
T: 01/404 00-2851
Türkçe danıƒma: Pazartesi ve Perƒembe: 
16.00–18.30 arası74
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ve
Semmelweis-Frauenklinik
Semmelweis – Kadın Klini‡i 
Bastiengasse 36–38
1180 Viyana
T: 01/476 15-3903
Salı 15.00–19.00 arası (Baƒvurular saat 17.00’ye
kadar)

Info-Hotline
Telefon Bilgi Hattı 
Familienservice des Bundesministeriums für
Wirtschaft, Familie und Jugend
Ekonomi, Aile ve Gençlik Bakanlı‡ının Aile servisi
T: 0800/240 262
Pazartesi–Perƒembe: 9.00–15.00 arası
Cuma 8.00–12.00 arası 

Frauengesundheitszentrum FEM
Kadın Sa‡lık Merkezi – FEM
Semmelweis Kadın klini‡inde
Bastiengasse 36–38 
1180 Viyana 
T: 01/476 15-5771
F: 01/476 15-5779 
E: fem@aon.at
www.fem.at
Kriz geçiren kadın ve genç kızlar için, hamilelikte 
ve hamilelik tartıƒmalarında danıƒma, cinsel danıƒ -
man  lık ve tedavi (çiftler için de), jinekolojik danıƒma.

Frauengesundheitszentrum FEM Süd
Kadın Sa‡lık Merkezi
Kaiser Franz Josef-Spital‘ de
Kundratstraße 3
1100 Viyana 
T: 01/601 91-5201
F: 01/601 91-5209
E: femsued.post@wienkav.at
www.fem.at
Türkçe jinekoloji ve genel tıp danıƒmanlı‡ı

Frauen beraten Frauen
Kadınlardan Kadınlara Danıƒmanlık
Lehargasse 9/2/17
1060 Viyana
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ve
Seitenstettengasse 5/7
1010 Viyana

T: 01/587 67 50
E: beratung@frauenberatenfrauen.at
www.frauenberatenfrauen.at

Männergesundheitszentrum MEN
Erkek Sa‡lık Merkezi 
Kaiser Franz Josef-Spital‘de
Kundratstraße 3
1100 Viyana 
T: 01/601 91-5454
F: 01/601 91-5459
E: kfj.men@wienkav.at
www.men-center.at
Türkçe telefon danıƒmanlık hizmeti: 01/601 91-5456

Community Interpreters 
Hastanede yatan hastalar için Türkçe ana dil danıƒ -
manlık hizmeti

AKH – Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien
AKH – Viyana Umumi Hastanesi 
Gülhan Özdogan
Währinger Gürtel 18–20
1090 Viyana
T: 01/404 00-2740
Pazartesi–Çarƒamba–Perƒembe: 8:30–15:00 arası
Salı: 8.00–12.00 arası
Cuma: 8.00–14.30 arası 

ve
Banu Wimmer
T: 01/404 00-2739
Pazartesi‘den–Perƒembe’ye kadar: 7.30–15.00 arası

Kaiser Franz Josef-Spital im SMZ Süd
Sosyal Tıp Merkezi Güney‘deki 
Kaiser Franz Josef-Spital
Nesrin Schmid
Gynäkologische Ambulanz
Kundratstraße 3
1100 Viyana
T: 01/601 91-4722 veya 4723
Pazartesi‘den–Cuma’ya kadar: 8.00–16.00 arası76
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Preyer’sches Kinderspital
Preyer Çocuk Hastanesi
Sevtap Basar Durak
Schrankenberggasse 31
1100 Viyana
T: 01/601 13
Pazartesi: 8.00–12.00 arası
Salı‘dan–Cuma’ya kadar: 8.00–12.30 arası 

Krankenanstalt Rudolfstiftung
Rudolfstiftung Hastanesi
Hatice Ilter
Juchgasse 25
1030 Viyana
T: 01/711 65-1225
Pazartesi‘den–Cuma’ya kadar: 8.00–16.00 arası

Donauspital im SMZ Ost
Sosyal Tıp Merkezi Do‡u’daki Donauspital
Arzu Prethaler
Gynäkologische und Geburtshilfliche Ambulanz
Langobardenstraße 122
1220 Viyana
T: 01/288 02-749 027
Pazartesi‘den–Cuma’ya kadar: 8.00–14.00 arası

Hamilelik Asistanlı‡ı 

FEM-Elternambulanz im Wilhelminenspital
Spezialambulanz für psychische und soziale Krisen
rund um die Schwangerschaft
FEM-Wilhelminenspital Anne-Baba Ambulansı
Hamilelikle ilgili psikolojik ve sosyal kriz halleri
için özel ambulans

Gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung
Jinekolojik ve do‡um yardımı bölümü 
Montleartstraße 37, Pavillon 28
1160 Viyana
T: 0650/546 30 66
Pazartesi, Salı, Cuma: 8.30–12.30 arası (Danıƒma
Almanca)
Çarƒamba 8.30–12.30 arası (Danıƒma Türkçe)
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Göçmenlere özel danıƒma merkezleri

Aƒa‡ıdaki danıƒma merkezleri Türkçe danıƒma ve
yardım sunuyor: 
Frauengesundheitszentrum FEM Süd / 
Kadın Sa‡lı‡ı Merkezi FEM Güney
Kaiser Franz Josef-Spital hastanesinde
Kundratstraße 3
1100 Viyana 
T: 01/601 91-5201
F: 01/601 91-5209
E: femsued.post@wienkav.at
www.fem.at
Türkçe jinekolojik danıƒma

Amber-Med
Oberlaaer Straße 300–306
1230 Viyana
T: 01/589 00-847
E: amber-med@diakonie.at
http://amber.diakonie.at
Ücretsiz tıbbi bakım ve danıƒma 

CBIF – Centrum für Binationale und Interkulturelle
Paare und Familien
CBIF – #ki uluslu ve de‡iƒik kültürlü çiftler ve 
aileler merkezi 
Märzstraße 43/2/11
1150 Viyana
T: 01/982 03 94
E: cbif@aon.at
http://cbif.at
Bilgi, danıƒma, kriz durumunda müdahale ve
 psikoterapi (Türkçe olarak ta)

Miteinander lernen – Birlikte ögrenelim
Koppstraße 38/8
1160 Viyana
T: 01/493 16 08
E: birlikte@miteinlernen.at
www.miteinlernen.at 
Kadın, çocuk ve aile danıƒmanlık, e‡itim ve  psiko -
terapi merkezi.
Türkçe Danıƒmanlık
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Orient Express
Do‡u Ekspresi
Schönngasse 15–17/2
1020 Viyana
T: 01/728 97 25
E: office@orientexpress-wien.com
www.orientexpress-wien.com
Boƒanma, ayrılık, ƒiddet, kötüye kullanma, zorla ev-
lilik, kadın sünnetleri ve kuƒaklar arası çatıƒmaya
iliƒkin Türkçe kadınlar sosyal, psikolojik ve hukuki
danıƒmanlı‡ı

Peregrina
Währinger Straße 59/6/1
1090 Viyana
T: 01/408 33 52 und 01/408 61 19
E: information@peregrina.at
www.peregrina.at
Göçmenler için e‡itim, danıƒmanlık ve terapi mer-
kezi-Türkçe

Hamilelik anlaƒmazlıkları 

Danıƒma:

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung
Avusturya Aile Planlama Teƒkilatı
T: 01/478 52 42
E: office@oegf.at
www.oegf.at

Frauengesundheitszentrum FEM
Kadın Sa‡lık Merkezi FEM
Semmelweis kadın klini‡inde
Bastiengasse 36–38 
1180 Viyana 
T: 01/476 15-5771
F: 01/476 15-5779 
E: fem@aon.at
www.fem.at
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Frauengesundheitszentrum FEM Süd
Kadın Sa‡lık Merkezi FEM Güney
Kaiser Franz Josef-Spital hastanesinde
Kundratstraße 3
1100 Viyana 
T: 01/601 91-5201
F: 01/601 91-5209
E: femsued.post@wienkav.at
www.fem.at
Türkçe danıƒma

Servicestelle der MAG ELF
MAG ELF servis merkezi 
Anonim hamilelik danıƒmanlı‡ı 
T: 01/4000-8011 
Pazartesi–Cuma: 8.00–18.00 arası

Hamileli‡in sona erdirilmesi / Kürtaj

Gynmed Ambulatorium für Schwangerschafts -
abbruch und Familienplanung
Gynmed hamilele‡i sona erdirme ve aile planlaması
ambulatoryumu
Mariahilfer Gürtel 37 
1150 Viyana
T: 0699/178 178 00
E: info@gynmed.at
www.gynmed.at

pro:woman Ambulatorium
Cinsel tıp ve hamilelik yardımı
Vazektomi merkezi 
Fleischmarkt 26
1010 Viyana
T: 01/512 96 31 (00.00–24.00 arası)
E: info@prowoman.at
www.prowoman.at; www.proU.at 
Danıƒma ve yardım Türkçe olarak ta mümkün. Lüt-
fen randevu alırken belirtiniz. 
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Venus Med – Zentrum für Sexualmedizin
Venus Med – Cinsel tıp merkezi
Gablenzgasse 7/8
Ärztezentrum Lugner City
1150 Viyana
T: 01/890 80 70 (8.00–22.00 arası)
F: 01/890 80 70-60
E: info@venusmed.at
www.venusmed.at 
Danıƒma ve yardım Türkçe olarak ta mümkün.

Semmelweis Frauenklinik der Krankenanstalt 
Rudolfstiftung
Rudolstiftung hastanesi Semmelweis Kadın Klini‡i
Gynäkologische Ambulanz
Bastiengasse 36–38
1180 Viyana
T: 01/476 15-3901
www.wienkav.at/kav/sem/

Krankenanstalt Rudolfstiftung
Rudolfstiftung hastanesi
Do‡um yardımı ve Jinekoloji bölümü
Juchgasse 25
1030 Viyana
www.wienkav.at/kav/kar/

Kaiser Franz Josef-Spital im SMZ Süd
SMZ Güneyde Kaiser Franz Josef-Spital hastanesi
Jinekoloji ambulansı
Kundratstraße 3
1100 Viyana
T: 01/601 91-4736
F: 01/601 91-4709
www.wienkav.at/kav/kfj/

Wilhelminenspital
Jinekoloji ambulansı
Montleartstraße 37
1160 Viyana
T: 01/491 50-4710
F: 101/491 50-4709
www.Viyanakav.at/kav/wil/
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Genç kız ve kadınlar için özel hizmetler

#liƒki, cinsellik, hamilelikten korunma, hamilelik,
 hamilelik anlaƒmazlıkları, hamileli‡i sona erdirme:

Genç kızlar danıƒma telefonu – 0800-21 13 17
T: 0800-21 13 17
E: maedchen@wien.at
www.wien.gv.at/menschen/frauen/servicestellen/
maedchentelefon.html
Pazartesi’den–Cuma’ya kadar: 13.00–17.00 arası

Help – Schnelle Hilfe für junge Leute
Help – Gençler için hızlı yardım
Kadın sa‡lık merkezi FEM
Semmelweis kadın klini‡inde
Bastiengasse 36–38 
1180 Viyana 
T: 01/476 15-5771
E: fem@aon.at
www.fem.at
Genç kızlar, kadınlar ve kriz yaƒayan yeni çiftler için
danıƒmanlık ve psikoterapi. Telefonla özel randevu
almak mümkün.

Herzklopfen – Telefon- und Chatberatung  
für Jugendliche
Kalp atıƒları – Gençler için telefon ve chat
 danıƒmanlı‡ı
Avusturya Aile Planlama Teƒkilatı
T: 0800/20 60 60
E: herzklopfen@oegf.at
www.herzklopfen.or.at
Cumartesi: 14.00–18.00 arası

Talkbox – Rat und Hilfe per Email
Talkbox – Email ile öneri ve yardım
E: talkbox@ma11.wien.gv.at
www.wien.gv.at/menschen/magelf/kids/
talkbox.html
Çocuklar ve ergenlik yaƒındakiler için danıƒmanlık
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Merhaba Kondom
Merhaba Prezervatif
Avusturya Aile Planlama Teƒkilatı
www.merhabakondom.at
Gençler için Almanca ve Türkçe hamilelikten korun -
ma bilgileri

First-Love-Ambulanz
#lk Aƒk Ambulansı
Rudolfstiftung hastanesi
Juchgasse 25, 1. Stock
1030 Viyana
T: 01/711 65-4712 
www.firstlove.at
Pazartesi ve Çarƒamba: 14.00–16.00 arası

First-Love-Ambulanz
#lk Aƒk Ambulansı 
Donauspital SMZ-Ost, 1. kat
Langobardenstraße 122
1220 Viyana
www.firstlove.at
Cuma: 16.00–18.00 arası 

YoungMum – Begleitung für schwangere Teenager
YoungMum – Reƒit olmayan hamileler için yardım
Göttlicher Heiland hastanesi
Haus Lena bölümü
Dornbacher Straße 30
1170 Viyana
T: 01/400 88-4400
E: ym@khgh.at
E: hauslena@khgh.at
www.young-mum.at

Manevi, bedensel ve cinsel ƒiddet

24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien
Viyana 24 saat açık kadın acil telefonu
T: 01/71 71 9
E: frauennotruf@wien.at
www.frauennotruf.wien.at
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Frauenhäuser Wien
Viyana kadın evleri
24 saat acil arama: 05 77 22

Danıƒma merkezi
Fleischmarkt 14/10
1010 Viyana
T: 01/512 38 39
F: 01/512 38 39-40
www.frauenhaeuser-wien.at
Türkçe danıƒmanlık

Frauenhelpline gegen Männergewalt
Erkek ƒiddetine karƒı kadınlar için danıƒma hattı
T: 0 800/222 555 (0.00–24.00 arası)
www.frauenhelpline.at
Türkçe danıƒmanlık

Cinsel iliƒki ile bulaƒan hastalıklar / Aids:

AIDS-Hilfe Wien
Viyana AIDS-yardımı
Mariahilfer Gürtel 4
1060 Viyana
T: 01/599 37
F: 01/599 37-19
E: wien@aids.at
www.aids.at

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der
Stadt Wien
STD-Ambulatorium 
Viyana belediyesi 15 – Viyana ƒehri sa‡lık hizmeti
Thomas-Klestil-Platz 8/2, Town Town, giriƒ katı 
1030 Viyana
T: 01/4000-877 90
F: 01/4000-99-877 89
E: stdambulatorium@ma15.wien.gv.at 
www.wien.gv.at/ma15/index.htm
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Hasta ƒikayetleri

Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patienten -
anwaltschaft
Viyana bakım ve hasta avukatlı‡ı
Schönbrunner Straße 108, Giriƒ: Sterkgasse’den.
1050 Viyana
T: 01/587 12 04
F: 01/586 36 99
E: post@wpa.wien.gv.at
www.patientenanwalt.wien.at
Randevu alma, Pazartesi’den Cuma’ya kadar: 
8.00–16.00 arası
Türkçe informasyon broƒürleri bulunur.

D i k k a t : Bu Viyana adresler listesinin tam oldu‡u
 garanti edilmez! 
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Adresler Salzburg

Hamilelikten korunma danıƒmanlı‡ı

Frauengesundheitszentrum ISIS
Kadın Sa‡lı‡ı Merkezi #S#S
T: 0662/44 22 55 

Sexualberatungsstelle
Cinsellik Danıƒmanlı‡ı
T: 0662/870 870 

Verein Frauentreffpunkt
Kadın Buluƒma Derne‡i
T: 0662/87 54 98 

Familienberatungsstelle der Caritas
Caritas Aile Danıƒmanlı‡ı
T: 0662/87 54 98 

Familienberatungsstelle KOKO
Aile Danıƒma Merkezi KOKO
T: 0662/43 46 33 

Familienberatungsstelle Pro Juventute
Aile Danıƒma Merkezi Pro Juventute
T: 0662/43 13 55-41 

Verein V.I.E.L.E
V.I.E.L.E Derne‡i
T: 0662/62 79 84 
Özellikle Göçmenler #çin

Salzburger Universitätsklinikum/Salzburg Üniversite Klini‡i
(SALK): 

First Love Ambulanz im St. Johann’s Spital (SALK)
Her Pazartesi 16.00–19.00 arası 
(Numara saat 15.00’den itibaren verilir.) 
T: 0662/4482-2580 
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Familienplanungsstelle im St. Johann’s Spital
(SALK)
St. Johann’s Hastanesi (SALK) Aile Planlama 
Danıƒ ma Merkezi
Her Çarƒamba 16.00–19.00 arası
(Numara saat 15.00’den itibaren verilir.) 

Krankenhaus Zell am See:
Zell am See Hastanesi

First Love Ambulanz
Her Çarƒamba 15.30–17.30 arası
T: 06542/777-2510 

Hamileli‡i sona erdirme

St. Johann’s Spital Hastensindeki (SALK) Gynmed
Ambulansı 
Müllner Hauptstraße 48, C1 Blok
5020 Salzburg
T: 0699/178 178 05
Paz., Salı, Çarƒ., Cuma 8.00–13.00 arası

Anonim Do‡um ve Hamilelik  Asistanlı‡ı 

Salzburg 
SALK St. Johann’s Spital Universitätsklinik für
 Frauenheilkunde und Geburtshilfe /  
SALK St. Johann’s Spital Hastanesi Kadın sa‡lı‡ı ve
Do‡um Yardımı Üniversite Klini‡i 
Müllner Hauptstraße 48
5020 Salzburg
T: 0699/448 22 500

Hallein 
Krankenhaus Hallein
Hallein Hastenesi
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Jinekoloji ve Do‡um Yardımı Bölümü
Bürgermeisterstraße 34
5400 Hallein
T: 06245/799
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Schwarzach
Krankenhaus Schwarzach
Schwarzach Hastenesi
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Jinekoloji ve Do‡um Yardımı Bölümü
Kardinal Schwarzenbergstraße 2–6
5620 Schwarzach
T: 06415/7101-6420

Tamsweg
Krankenhaus Tamsweg
Tamsweg Hastanesi
Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Jinekoloji ve Do‡um Yardımı Bölümü
Bahnhofstraße 7
5580 Tamsweg
T: 06474/7381-0

Babynest (Bebek Yuvası)

Salzburg
St. Johanns-Spitals (SALK) Hastanesi, Ana giriƒin
karƒısında sa‡ tarafta (Müllner Hauptstraße). 

Hallein
Yatan hastalar giriƒ bölümü (Acil giriƒi) 
Hallein Hastanesinin kuzey-do‡usunda 

Hasta sikayetleri

Salzburg Hasta Temsilcili‡i
Dr. Mercedes Zsifkovics
Sigmund-Haffner-Gasse 18/3
5020 Salzburg
T: 0662/8042 2030

D i k k a t :  Bu Salzburg adres listesinin tam oldu‡u
garanti edilmez!
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Sözlük 

Aile Planlama (Familienplanung)

Aile planması bir çiftin çocuk sahibi olup olmak is-
temedi‡ine, ne zaman çocuk sahibi olmak istedi‡ine
kendisinin karar vermesidir. Buna partnerlerin bir-
likte karar vermelidir. Hem kadının hem de erke‡in
istek ve düƒünceleri aynı derecede önemlidir. Çocuk
sahibi olmak istenmiyorsa veya daha geç çocuk
 sahibi olunmak isteniyorsa hamileli‡i önlemek için
korunma uygulanmalıdır. Hangi korunma aracını
kullanaca‡ız kiƒisel durumunuza ba‡lıdır. Doktor-
dan, danıƒma merkezlerinden ve kadın sa‡lık mer-
kezlerinden tam bilgi edinebilir ve sonrasında karar
verebilirsiniz. 

Ana Rahmi (Gebärmutter)

Ana rahmi kadının karnında bulunan ve hamile olma
durumunda çocu‡un büyüdü‡ü yerdir. 

Ana Rahmi Zarı (Gebärmutterschleimhaut)

Bu zar insanların çeƒitli organlarında bulunan bir
koruma tabakasıdır. Örne‡in a‡ızda, ba‡ırsaklarda,
göz çukurlarında bulunur. Sümüksü zar belli sıvıla-
rın vücuda da‡ılması için vardır ve hastalıklardan
korur. Ana rahminde de bir sümüksü zar bulunur.
Ana rahmi zarı sayesinde döllenmiƒ bir yumurta bir
çocu‡a dönüƒür. 
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Cinsel iliƒki ile bulaƒan (sexuell übertragbar)

Bazı hastalıklar bir insanla cinsel iliƒkiye girilirse
bulaƒır. Bu hastalıklardan bazıları frengi, bel so‡uk -
lu‡u veya AIDS’tir. Cinsel olarak bulaƒan hastalık-
lardan prezervatif (42. sayfa) kullanarak korunabilir. 

Kan Pıhtılaƒması (Blutgerinnung) 

Pıhtılaƒma ile kısa bir süre yaradaki kanama kesilir.
Bir yara olursa önce damarda daralma olur. Sonra
vücut yarayı içten kapatır. Kan bir tıpaç oluƒturur
ve kanama kesilir. Bazı insanlarda pıhtılaƒma ça-
lıƒmaz veya kötü çalıƒır. Bu çok tehlikeli ama seyrek
görülen bir hastalıktır, çünkü kanama kansız kal-
maya kadar sürer. 

Yumurta Bırakma (Eisprung)

Kadının yumurta hücreleri yumurtalıkta olgunla -
ƒırlar. Adet kanamasından yaklaƒık iki hafta önce
yumurta bırakımı gerçekleƒir. Bu esnada yumurta
yumurtalıktan yumurta kanalına geçer. Orada yu-
murta erke‡in spermleriyle döllenebilir. 

Yumurta Kanalı (Eileiter)

#ki adet olan yumurta kanalları kadının cinsel or-
ganlarındandır. Yumurta kanalı ile yumurtalar ana
rahmine ulaƒırlar. Yumurta kanalındaki yumurta
erke‡in spermleriyle döllenebilir.
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Yayımcı: Viyana Kadın Sa‡lı‡ı Programı, 15. Belediye Dairesi-

Viyana Sa‡lık Hizmeti, Thomas-Klestil-Platz 8/2, 1030 Viyana.

Medya sahibi: Wiener Gesundheitsförderung gemeinnützige

GmbH, Treustraße 35–43, 1200 Viyana. Metin: Avusturya Aile

Plan lama Teƒkilatı, Bastiengasse 36–38, 1180 Viyana; Almanca

metnin LL-ƒekli: Capito® – Barrierefreie Information, Graz bach -

gasse 39/I, 8010 Graz; Branƒ danıƒmanları: DDr. Christian Fiala,

Gynmed Ambulatorium, Mariahilfer Gürtel 37, 1150 Viyana; Ter-

cüme: Mag. Cahit Sarıaltın; Proje yönetimi: Maga Irene Maria

 Leitner; Layout: Maga Gisela Scheubmayr/subgrafik, Kapak res -

mi: © Photoalto; Baskı: Druckerei Seitz GmbH, Industriestraße 9,

2201 Gerasdorf/Wien.
#çerikten sorumlu: Üniversite Profesörü bayan Drin Beate Wim -
mer-Puchinger.
Basım tarihi: 2. baskı, 2010.
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Essstörungshotline der Wiener Gesundheitsförderung

                                       0800-20 11 20

Telefonberatung             Mo – Do von 12 – 17 Uhr

E-Mail-Beratung            hilfe@essstoerungshotline.at

Internet                          www.essstoerungshotline.at
                                       www.s-o-ess.at

"@

i

Essstörungen – wir sprechen darüber

   01/4000-842 00

www.frauengesundheit-wien.at 

frauengesundheit@ma24.wien.gv.at"@

i

Sa‡lı‡ınız. Programımız. 

Sizler için bu telefonda ulaƒılabilir durumdayız:

Viyana Kadın Sa‡lı‡ı Programının tüm broƒürlerini internet sayfasından 
indirebilir veya aƒa‡ıda belirtilen adreslerden ücretsiz olarak sipariƒ 
edebilirsiniz. 

Programımıza iliƒkin ayrıntılı bilgileri, 
sayısız kadın sa‡lı‡ı konularına ve 
etkinliklerimize iliƒkin bilgileri internet 

sayfamızda bulabilirsiniz. 

Wiener Programm für 
Frauengesundheit


