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BULGULAR VE TARTIﬁMA
Daha önce denenip b›rak›n yöntemler Tablo 1'de
gösterilmiﬂtir. Deneklerin %33.33'ü R‹A'y›, %25'I geri
çekmeyi, %23.33'ü hap›, %18.33'ü k›l›f› deneyip b›rakm›ﬂlard›r.
Kullan›lan yöntemlerin kullan›m süreleri Tablo
2'de görülmektedir. En uzun süre (1 y›ldan fazla) kullan›lan yöntemlerin baﬂ›nda R‹A gelmektedir (%80).
En uzun üsre kullan›lan ikinci yöntem geri çekmektedir (%73.33). 1993 Türkie Nüfus ve Sa¤l›k Araﬂt›rmas›
ve Okan'›n çal›ﬂmas›na göre de geri çekme ve di¤er
geleneksel yöntemler en uzun süre kullan›lan yöntemlerdir (2, 3).
En k›sa süreli (0-6 ay) kullan›lan yöntem ise hapt›r (%57.14). 1993 Türkiye Türkiye Nüfus ve Sa¤l›k
Araﬂt›rmas›'na göre de hap›n 12 ayda b›rak›lma h›z›
%55.7'dir (2), En k›sa süreli kullan›lan di¤er yöntem
k›l›ft›r. Bu yöntemi 0-6 ay kullananlar›n oran› %54.54,
7-12 ay kullananlar›n oran› %27.27, 1 y›ldan fazla kullananlar›n oran› ise %18.18'dir. ülke d›ﬂ› literatüre göre kondomun bir y›ll›k devam h›z› %64'tür (4).
R‹A'n›n b›rak›lma nedenleri Tablo 3'te gösterilmiﬂtir. En fazla oranda b›rakma nedeni olarak aﬂ›r› kanama, a¤r› (%55), en düﬂük oranda ise (%10) spiralin
düﬂmesi görülmektedir. Literatüre göre de ilk kullan›m y›l›nda R‹A uygulanan kad›nlar›n %5-15'I araçlar›n› kanama veya lekelenme nedeniyle ç›kartt›rmakla,
%2-8'I de sponton olarak at›lmaktad›r (1,5). Genital
enfeksiyon nedeniyle yöntemi b›rak›nlar %25 olarak
saptanm›ﬂt›r. R‹A'n›n pelvik enfeksiyon (P‹D) riskini
artt›rd›¤› pek çok çal›ﬂma ile gösterilmiﬂtir (1,5). Ancak enfeksiyon nedeni ile yöntemi b›rakanlar›n hepsini R‹A'ya ba¤l› enfeksion olarak kabul edemeyiz.
ﬁenol ve arkaﬂdaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada da yan etkileri nedeniyle R‹A b›rak›lma h›z› %33.4'tür (6). ‹stenmeyen gebelik nedeniyle R‹A'n›n b›rak›lma oran›
%10.5'dir. ﬁenol ve arkadaﬂlar›n› yapt›klar› çal›ﬂmada

R‹A uygulananlarda gebelik h›z› %11 olarak bulunmuﬂtur (6). Literatüre göre ilk kullan›m y›l›nda ola¤an
kullan›c› için R‹A baﬂar›s›zl›k oran› %6 olarak kabul
edilmektedir (1). R‹A'larda baﬂar›s›zl›k h›zlar›, yaﬂ, parite gibi kullan›c›ya iliﬂkin ve uygulama kolayl›¤› ve
uygulay›c›n›n deneyimi gibi faktörlerden etkilenir (1).
Etkin yöntemlerden olan hap›n b›rak›lma nedenleri Tablo 4'de görülmektedir.
Hap›n b›rak›lma nedenleri Tablo 4'de görülmektedir. Hap›n b›rak›lmas›na neden olarak en yüksek
oranda (%50) yan etkiler sinirlilik, mide bulant›s› gösterilmiﬂtir. ﬁenol ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda bu
oran %46.3 (6), Dinçer'in çal›ﬂmas›nda %75'dir (7).
Dinçer'in bildirdi¤i en s›k görülen yan etkiler; mizaç
de¤iﬂikli¤i, bulant›, kilo art›ﬂ› ve baﬂ a¤r›s›d›r (3). Literatürde belirtilen di¤er yan etki ve komplikasyonlardan (1,7,8) herhangi biri nedeni ile yöntemi b›rakana
bu çal›ﬂmada rastlanmam›ﬂt›r.
Hap›n b›rak›lma nedeni olarak yan etkilerden baﬂka kullan›mdan kaynaklanan %21.42 oran›nda gebe
kalma, %7.14 oran›nda da unutkanl›k belirtilmiﬂtir.
%21.42 oran›nda çocuk isteme bir bakﬂka b›rakma
nedenidir.
1993 Türkiye Nüfus Sa¤l›k Araﬂt›rmas›'ndaki hap›n
b›rak›lma nedenlerine bakt›¤›m›zda %23.1 yan etkiler,
%6.6 yöntem baﬂar›s›zl›¤› (yöntem kullan›rken gebe
kalma) % 5.9 gebe kalma iste¤i gelmektedir (2).
K›l›f›n b›rak›lma nedenleri Tablo 5'te gösterilmiﬂtir. %54.54 oran›nda kocan›n karﬂ› ç›kmas› (kullan›m
zorlu¤u), %27.27 oran›nda kullan›rken y›rt›lma, 18.18
oran›nda çocuk isteme nedeniyle yöntem b›rak›lm›ﬂt›r. Bizim çal›ﬂmam›zda istenmeyen gebelik nedeni ile
yöntemi b›rakana rastlanmam›ﬂt›r. Literatüre göre ola¤an kullan›c›lar için ilk y›lda prezervatif baﬂar›s›zl›k
h›z› %12'dir (1). ﬁenol ve arkadaﬂlar› da k›l›f›n %40.6
oran›nda eﬂinin istememesi nedeniyle b›rak›ld›¤›n›
saptam›ﬂlard›r (6). 1993 Türkiye Nüfus Sa¤l›k Araﬂt›rmas›'na göre de k›l›f›n %28.9 oran›nda kocan›n karﬂ›
ç›kmas›, yöntem kullan›m›n›n kolay olmamas› gibi
yönteme ba¤l› sa¤l›k d›ﬂ› nedenler ile b›rak›ld›¤› göesterilmektedir (2).
Geri çekme yöntemini b›rak›lma nedenleri Tablo
6'da görülmektedir. Bu yöntemin en yüksek oranda
(%53.33) b›rak›lma nedeni istenmeyen gebeliktir. ‹lk
kullan›l›n y›l›nda ola¤an kullan›c›larda literatüre göre
geri çekme için baﬂar›s›zl›k h›z› %18'dir (1). %46.66
oran›nda da cinsel iliﬂkinin plato faz›nda kesilmesi
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gerekti¤inden kocan›n istememesi nedeniyle b›rak›ld›¤› saptanm›ﬂt›r. ﬁenol ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada da geri çekme yöntemi %33.4 oran›nda eﬂlerin istemesi nedeniyle berak›lm›ﬂt›r (6).
SONUÇLAR VE ÖNER‹LER
Araﬂt›rmam›zdan ç›kan sonuç kad›nlar›n do¤urganl›klar›n› kontrol etmek için modern yöntemler dahil geri çekme yöntemini de yüksek oranda baﬂvurduklar›, ancak bir k›sm›n›n istemedikleri nedenlerle
bunlar› b›rakmak zorunda kald›klar›d›r. Etkin yöntemlerden olan R‹A ve hap›n b›rak›lma nedeni olarak
yan etkiler ve sa¤l›k sorunlar› oldu¤u göz önüne al›n›rsa, R‹A ve hap ile ilgili bireysel dan›ﬂmanl›k hizmetleri ile izleme hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekti¤i görülmektedir.
Yönteme ba¤l› sa¤l›k d›ﬂ› nedenler k›l›f ve geleneksel yöntem olan geri çekme yöntemi için b›rak›lma nedenidir. Yönteme ba¤l› sa¤l›k d›ﬂ› nedenlerin
baﬂ›nda kocan›n yönteme karﬂ› ç›kmas› gelmektedir.
Bu tür sorunu olan çiftlerin bu yöntemi b›rak›p baﬂka
bir etkin yönteme geçmeleri kendileri için daha iyi
olacakt›r. Bu durum aile planlamas› kliniklerinde sunulan kontraseptif yöntemlerin çeﬂitlili¤inin mümkün
oldu¤unca artt›r›lmas› ve alternatif yöntemler ile ilgili
bireysel dan›ﬂmanl›k hizmetlerini geliﬂtirilmesinin
önemini de göstermektedir.
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