
AİLE PLANLAMASI
REHBERİ

Kend�l�ğ�nden düşük sonrasında kadının fert�l�tes�
2 hafta �ç�nde ger� döner.
Düşük sonrası hastaya kanaması b�t�nceye kadar
(5-7 gün) c�nsel �l�şk�ye g�rmemes� tavs�ye ed�l�r.

Düşük sonrası hastanın adet düzen� normale
dönmeden doğal a�le planlaması yöntemler�
kullanılmamalıdır.

Genel olarak b�l�nen kontrasept�f yöntemler�n
çoğu düşük sonrası kontraseps�yon �ç�n uygundur.

DÜŞÜK SONRASI AİLE
PLANLAMASI

KADINLAR İÇİN
KORUNMA
YÖNTEMLERİ

Gebel�ğ� önlemek amacıyla her gün 1 tane
�ç�len ve �ç�nde kadınlık  hormonları
bulunan haplardır. Düşük sonrasında
hemen ya da 7 gün �çer�s�nde
başlanab�l�r.

Doğru kullanıldığında %99 etk�l�d�r.
Adet döngüsünü düzenler, adet
ağrılarını azaltır, kanama m�ktarını
azaltır ve kansızlığı önler. Rah�m ve
yumurtalık kanserler�ne karşı
koruyucu etk�ye sah�pt�r.
Bırakıldığında kolayca gebe kalınab�l�r.

Adet�n 1. gününden �t�baren
kullanılırsa hemen etk�s� başlar. 
Her gün düzenl� olarak aynı saatte, 1
adet �ç�lmel�d�r. 

       NEDİR?

       OLUMLU YÖNLERİ:

       NASIL KULLANILIR?

GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ
HAPLAR:

Her gün unutulmadan kullanılması
gerek�r.
Unutulur veya farklı saatte alınırsa
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. 
Yalnız progest�n �çeren hap kullanımı
aşırı kanamaya bağlı durumlarında,
anem� düzel�nceye kadar
ertelenmel�d�r.
Herhang� b�r nedenle hek�me
başvurulduğunda gebel�ğ� önley�c� hap
kullanıldığı mutlaka söylenmel�d�r.

       UYARILAR:

21’l�k paketlerden kullanılıyorsa paket
b�tt�kten sonra 7 gün ara ver�l�r (28’l�k
paketlerde ara ver�lmeden devam
ed�l�r), bu sürede adet görülse de
görülmese de 7 günün sonunda yen�
pakete başlanır. 



Gebel�ğ� önlemek amacıyla rah�m �ç�ne
yerleşt�r�len, plast�kten yapılmış,
değ�ş�k şek�ller� olan küçük b�r araçtır.
Bakır ve hormon �çeren t�pler� vardır.

Sperm�n yumurta hücres�ne
ulaşmasını güçleşt�r�r ve rahm�n �ç
tabakasını yumurtanın yerleşmemes�
�ç�n elver�şs�z hale get�r�r. 

Hemen korumaya başlar. 
Uzun süre gebel�kten korur ve %99
etk�l�d�r.
Çıkarıldığında kolayca gebe kalınab�l�r.

Kadının gebe olmadığından em�n
olunan herhang� b�r zamanda eğ�t�lm�ş
b�r sağlık personel� tarafından rah�m
�ç�ne yerleşt�r�l�r. 
Düşük sonrası uygulanan rev�zyon
küretajdan hemen sonra uygulanab�l�r.

Uygulamadan sonra b�r�nc� ve üçüncü
ay, sonrasında her yıl kontrole
g�d�lmel�d�r.
Adet süres�n� uzatab�l�r ve kanama
m�ktarını artırab�l�r.
Türüne göre en az 10 yıl etk�l�d�r.
Kullanım süres� sonunda yen�s�
takılab�l�r, rahm� d�nlend�rmeye gerek
yoktur.

       NEDİR?

       GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

       OLUMLU YÖNLERİ:

       NASIL YERLEŞTİRİLİR?

       UYARILAR:

RAHİM İÇİ ARAÇ (RİA-
SPİRAL:

Gebel�ğ� önlemek amacıyla 1 ayda veya
3 ayda b�r kas �ç�ne enjekte ed�len ve
�ç�nde kadınlık hormonları bulunan
�ğnelerd�r. 

Yumurtalıklardak� yumurta hücres�n�n
olgunlaşıp atılmasını önler.
Rah�m ağzından gelen akıntıyı
koyulaştırıp spermler�n geç�ş�ne engel
olur.
Rahm�n �ç tabakasını �ncelt�p
aşılanmış yumurtanın rah�m �ç�ne
yerleşmes�n� engeller.

Doğru ve düzenl� uygulandığında %99
etk�l�d�r. 
Adet ağrılarını azaltır, kanama
m�ktarını azaltır ve kansızlığı önler.
Rah�m ve yumurtalık kanserler�ne
karşı koruyucu etk�ye sah�pt�r.
Kalıcı etk�s� yoktur. Bırakıldığında
yaklaşık 2-9 ay �ç�nde gebe kalınab�l�r. 

Sağlık personel� tarafından ayda veya 3
ayda b�r defa kas �ç�ne (kol veya kalça)
yapılır.
İlk �ğne adet�n �lk 5 günü �ç�nde
yapıldıysa hemen koruma sağlar.
Korunmanın devamı �ç�n sonrak�
�ğneler de zamanında yaptırılmalıdır.
B�r�nc� ve �k�nc� tr�mester düşüklerden
hemen sonra uygulanmaya
başlanab�l�r.

B�rkaç ay devam eden lekelenmeler
olab�l�r.
Bazı kadınlarda geç�c� adet
düzens�zl�ğ�ne yol açab�l�r.
Herhang� b�r nedenle hek�me
başvurulduğunda gebel�ğ� önley�c�
�ğne kullanıldığı mutlaka
söylenmel�d�r.

       NEDİR?

       GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

       OLUMLU YÖNLERİ:

       NASIL KULLANILIR?

      UYARILAR:

GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ
İĞNELER:



Gebel�ğ� önlemek amacıyla der� altına
yerleşt�r�len ve �ç�nde sadece
progesteron hormonu bulunan �nce,
yumuşak plast�kten yapılmış 1 adet
kapsüldür. 

Kapsüller�n �ç�ndek� hormon vücuda
düzenl� olarak salınır.
Yumurtalıklardak� yumurta hücres�n�n
olgunlaşıp atılmasını önler.
Rah�m ağzından gelen akıntıyı
koyulaştırıp spermler�n geç�ş�ne engel
olur.
Rahm�n �ç tabakasını �ncelt�p
aşılanmış yumurtanın rah�m �ç�ne
yerleşmes�n� engeller.

Doğru uygulandığında %99 etk�l�d�r.

Sağlık personel� tarafından özel
�ğnes�yle kolda d�rseğ�n ön-�ç yüzüne
lokal anestez�yle ağrısız olarak
uygulanır. 
Adet�n �lk 5 günü �ç�nde ve düşükten
hemen sonra uygulanab�l�r.
Etk�s� yerleşt�r�ld�kten b�rkaç saat
sonra başlar ve 3 yıl devam eder. 3 yıl
sonra hemen yen�s� takılab�l�r.
Çubuk der� altında görünmez ama elle
h�ssed�leb�l�r.

Çıkarıldıktan sonra doğurganlığın
ger�ye dönüşü 1 yıla kadar uzayab�l�r.
Herhang� b�r nedenle hek�me
başvurulduğunda der� altı çubuğu
kullanıldığı söylenmel�d�r.

       NEDİR?

       GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

       OLUMLU YÖNLERİ:

       NASIL KULLANILIR?

       UYARILAR:

DERİ ALTI ÇUBUĞU:

Vaj�naya yerleşt�r�len ve hormon
�çeren, �nce, yuvarlak, esnek b�r
halkadır. 

Plast�k halka �ç�ndek� hormon vücuda
düzenl� olarak salınır.
Yumurtalıklardak� yumurta hücres�n�n
olgunlaşıp atılmasını önler.
Rah�m ağzından gelen akıntıyı
koyulaştırıp spermler�n geç�ş�ne engel
olur.
Rahm�n �ç tabakasını �ncelt�p
aşılanmış yumurtanın rah�m �ç�ne
yerleşmes�n� engeller.

Doğru uygulandığında %99 etk�l�d�r.
Vaj�na �ç�ne yerleşt�r�lmes� son derece
kolay, ağrısız ve zahmets�zd�r. 

Vaj�nal halka b�r bacağı kaldırma,
çömelme ya da uzanma
poz�syonlarından b�r�s�nde k�ş�n�n
kend�s� tarafından adet�n �lk 5 günü
�ç�nde vaj�na �çer�s�ne der�ne
yerleşt�r�l�r, adet�n 21. günü çıkartılır.
Yerleşt�r�ld�kten sonra 3 hafta boyunca
sürekl� olarak vaj�na �ç�nde bırakılır.
Gebel�kten koruyucu halka
çıkarıldıktan 2-3 gün sonra adet
kanaması başlayacaktır.
Yen� takılacak halka, son çıkarılan
halkadan tam 7 gün sonra vaj�na
�çer�s�ne yerleşt�r�l�r. Halkasız geçen bu
7 gün süres�nce gebel�k olasılığı
bulunmamaktadır.

Halka kullanımı sırasında düzens�z
kanamalar oluşab�l�r.
Vaj�nal halka yanlışlıkla vaj�nadan
dışarı alındığında soğuktan ılığa kadar,
ılık sıcaklıkta su �le çalkalanarak derhal
yen�den yerleşt�r�lmel�d�r.

      NEDİR?

     GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

    OLUMLU YÖNLERİ:

     NASIL KULLANILIR?

     UYARILAR:

VAJİNAL HALKA:



Kadın kondomu, kadının c�nsel �l�şk�
önces� haznes�ne yerleşt�rd�ğ� s�l�kon
kauçuktan yapılmış �nce esnek b�r
kılıftır.

Spermler�n vaj�naya ve dolayısıyla
rahme geçmes�n� engeller.

Doğru kullanıldığında %95-%98
etk�l�d�r.
AIDS dah�l olmak üzere c�nsel yolla
bulaşan enfeks�yonlara karşı
koruyucudur.
Vaj�nal ve anal �l�şk�de kullanılab�l�r.

       NEDİR?

     GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

     OLUMLU YÖNLERİ:

KADIN KONDOMU:
1-) D�ğer el �le küçük dudaklar aralanıp
vaj�na g�r�ş� bel�rlen�r ve kondom,
vaj�naya yerleşt�r�l�p �çer�ye doğru
�lerlet�l�r.
2-) İk� parmak (�şaret ve orta) vaj�naya
sokularak �ç halkanın mümkün
olduğunca der�ne �t�lmes� sağlanır. İç
halkaya ulaşılamıyorsa doğru yerded�r.
3-) Kondomun büyük ve açık olan
halkası, hazne g�r�ş� etrafındak� �ç ve
dış dudakları örtecek b�ç�mde serbest
kalır.
4-) İl�şk� sonrası kondom, ayağa
kalkmadan önce �ç�ndek�ler�n
dökülmemes� �ç�n dış halkadan tutulup
çevr�lerek çıkarılır.

Son kullanma tar�h�ne bakılmalı ve
zamanı geçen kondomlar
kullanılmamalıdır.
Her �l�şk�de yen� b�r kondom
kullanılmalıdır.
Kondomun kend�s�nde kayganlaştırıcı
vardır. Ancak sperm�s�t jeller veya su
bazlı kremler �le b�rl�kte kullanılab�l�r.
Doğum ve kürtaj sonrasında
kullanılab�l�r.
Kullanıldıktan sonra kondom çöpe
atılmalıdır.

       NASIL UYGULANIR?

      UYARILAR:



Kadın tarafından c�nsel �l�şk�den önce
vaj�naya yerleşt�r�len f�lm tablet,
köpük, krem, jel, sünger veya f�t�llerd�r.

Yapısındak� maddeler sayes�nde
spermler�n yapısını bozarak etk�s�z
hale get�r�r ve rah�m ağzından
geçmeler�n� engeller.

Kullanıcı başarısına göre %71-%82
arasında etk�l�d�r.
C�nsel yolla bulaşan bazı
enfeks�yonlara karşı kısmen
koruyucudur.
Vaj�nanın kayganlığını artırarak
kuruluğu ortadan kaldırır.

Kullanmadan önce eller�n sabunla
yıkanmış ve kurulanmış olması
gerek�r.
Vaj�naya c�nsel �l�şk�den yaklaşık 10-15
dak�ka önce yerleşt�r�l�r.
Etk�s� uygulamadan 10-15 dak�ka sonra
başlar ve 1 saat kadar sürer.
Her �l�şk� �ç�n yen� b�r sperm�s�t
kullanılmalıdır.
Sperm�s�tler düşüğü tak�ben c�nsel
�l�şk�n�n başlaması �le hemen
kullanılab�l�r.

Kondomla b�rl�kte kullanıldığında
gebel�ğe ve c�nsel yolla bulaşan
enfeks�yonlara karşı daha etk�l�
koruma sağlar.

     NEDİR?

     GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

     OLUMLU YÖNLERİ:

     NASIL KULLANILIR?

      UYARILAR:

SPERMİSİTLER- VAJİNAL
FİTİLLER:

C�nsel �l�şk� önces� erkeğ�n sertleşm�ş
pen�s�ne takılan lateks veya kauçuktan
yapılmış, �nce, esnek kılıftır. 

Spermler�n vaj�naya boşalmasını,
dolayısıyla rahme ulaşmasını engeller. 

Düzenl� ve doğru kullanıldığında %97
etk�l�d�r.
HIV/AIDS dah�l c�nsel yolla bulaşan
enfeks�yonlara karşı koruyucudur.
C�nsel �l�şk�de boşalmayı gec�kt�rerek
�l�şk� süres�n�n uzamasını sağlayab�l�r.
Yan etk�s� yoktur.
Doğum ve kürtaj sonrasında
kullanılab�l�r.
Eşler arasında c�nsel yaşamı
paylaşmayı ve �let�ş�m� artırır.
Kullanmak �ç�n muayene olmak veya
reçete gerekmez.

Pen�s sertleşt�ğ�nde, paket�nden
çıkarılır ve şekl� bozulmadan pen�s
başına geç�r�l�r. 
İç�nde men� sıvısının b�r�keb�lmes� �ç�n
uç kısmı hava almayacak b�ç�mde baş
ve �şaret parmakları arasında
sıkıştırılır. 
Kondomun kenarı pen�s köküne doğru
yuvarlanarak tüm pen�s� kapsaması
sağlanır. 
Kondom, c�nsel �l�şk� başlamadan önce
takılır. 
Boşalmadan sonra sertl�k
kaybolmadan pen�s vaj�nadan çek�l�r.
Kondom, d�p tarafından tutularak
çıkarılır.
Ağzı bağlanarak çöpe atılır.

     NEDİR?

     GEBELİĞİ NASIL ÖNLER?

     OLUMLU YÖNLERİ:

     NASIL KULLANILIR?

ERKEK KONDOMU-
PREZERVATİF:

Ç�ftler �sted�kler�
zamanda ve sayıda çocuk

sah�b� olab�l�rler. Ne
zaman ve kaç çocuk sah�p

olacağına karar vermek
b�r �nsan hakkıdır. 

ERKEKLER İÇİN
KORUNMA
YÖNTEMLERİ



Son kullanma tar�h�ne bakılmalı ve
zamanı geçen kondomlar
kullanılmamalıdır.
Ambalajlarda sadece üret�m tar�h�
bel�rt�lm�şse alınmalıdır, etk�nl�ğ�
üret�m tar�h�nden �t�baren en fazla 5
yıldır.
Ser�n, kuru ve karanlık b�r yerde
saklanmalı, neml� ortamlardan,
sıcaktan, güneş ve floresan ışığından
uzak tutulmalıdır.
Ambalajı kullanılacağı zaman
açılmalıdır.
Her �l�şk�de yen� b�r kondom
kullanılmalıdır.
Sperm�s�tlerle b�rl�kte kullandığında
gebel�ğe ve c�nsel yolla bulaşan
enfeks�yonlara karşı daha etk�l�
korunma sağlar.

     UYARILAR: Kondomun kend�s�nde kayganlaştırıcı
jel vardır. Ancak sperm�s�t jeller veya
su bazlı kremlerle b�rl�kte
kullanılab�l�r. 
Kondomu kayganlaştırmak �ç�n yağ,
krem, losyon veya vazel�nl� jeller
kullanılmamalıdır.
Yırtılırsa veya men� vaj�naya dökülürse
sperm�s�t kullanılmalı ve ac�l korunma
yöntemler�ne başvurulmalıdır.


