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Türkiye’de isteyerek düşükler
Bu hizmetin ancak 1/3’ü kamu 
kuruluşlarında gerçekleşmektedir.
Yılda 300 000’den fazla isteyerek düşük 
gerçekleşmektedir.
İsteyerek düşükler manual vakum 
aspirasyon (MR), elektrikli vakum 
aspirasyon ve dilatasyon ve küretaj
yöntemleri ile yani cerrahi olarak 
gerçekleştirilmektedir.



İsteyerek düşüklerde yöntemler

• Cerrahi ve anestezi 
gerekmez

• Doğal, menses gibi
• Duygusal olarak bazı 

kadınlar için daha kolay 
veya daha az ağrılı

• Kadının kendi kontrolü 
daha fazla

• Kadının ev ortamında 
gerçekleşebilir

• Başarısızlık çok düşük

• Hızlı
• Daha kesin
• Duygusal olarak bazı 

kadınlar için daha 
kolay veya daha az 
ağrılı

• Hizmet sunanın 
kontrolünde

• Kadının kendi 
kontrolü daha az

• Klinik ortamı gerekli
• Başarısızlık çok 

düşük  

A
V
A
N
T
A
J
L
A
R

TIBBİ DÜŞÜK CERRAHİ DÜŞÜK



İsteyerek düşüklerde yöntemler

• Kanama, kramp ve 
bulantı görülebilir.

• Bekleme süreci var
• Başarısızlıkta 

cerrahi gerekebilir
• Birden fazla klinik 

ziyareti gerekebilir 
(kullanılan protokole 
bağlı olarak)

• İlaç maliyeti

• İnvaziv
• Uterus veya 

serviksin
yaralanma riski 
var

• Enfeksiyon riski 
var

• Mahremiyet daha 
az korunabilir
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Türkiye’de 1. araştırma isteyerek 
düşüklerde yöntem seçimi 

• Kolay (%31)
• Az ağrılı (%22)
• Cerrahi işlemden korku 

(%21)
• Cerrahi olmaması (%15)
• Yan etkileri daha az 

(%3)
• Tavsiye edilmiş (%)
• Denemeyi isteme (%2)

• Kısa (%48)
• Güvenli (%39)
• Kolay (%3)
• Daha önce cerrahi 

düşük (%3)
• Diğer (%7)
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Türkiye’de 1. araştırma isteyerek 
düşüklerde yöntem seçimi 

• Beklemeyi istememek (%41)
• Yeni (%39)
• Başarısız olma olasılığı (%6)
• İlaç almayı istememe (%4)
• Fazla kanama olasılığı (%4)
• Diğer (%6)

• Korku (%47)
• Ağrılı olması (%23)
• Cerrahiden kaçma (%8)
• Jinekolojik masadan 

rahatsızlık duyma (%7)
• Zor (%7)
• Enfeksiyon riski (%3)
• Daha önce düşük deneyimi 

yok (%3)
• Diğer (%2)
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Tıbbi düşüğün uygulanabilir hale 
gelmesinin avantajları

• Kadına seçenek sunulması
• Cerrahi düşükten korkması nedeniyle 

istenmeyen düşük oluşması olasılığının 
azalması

• Evde kullanımın kadına kolaylık sağlaması
• Karşılanamayan talebin azaltılması
• Cerrahi girişimden kaçınılması



Türkiye’de yapılan 2 tıbbi 
düşük araştırması bu görüşleri 

destekler nitelikte midir ?



Tıbbi düşük uygulanmış hastalar için 
yöntemin özellikleri (1. araştırma)

• Olumlu özellikler
Cerrahi gerekmemesi %62
Kolay %30
Evde olmak %25
Adet kanamasına benzer %11
Stres ve korku olmaması %8
Olumsuz özelliğinin olmaması %37



Tıbbi düşük uygulanmış hastalar için 
yöntemin özellikleri (2. araştırma)

Araştırmaya alınan 206 kadında memnuniyet:
Çok memnun %57.8
Memnun %35.9

İleride düşük yapmaları gerektiğinde %92.8’i 
tıbbi düşük tercih edeceklerini bildirmişlerdir.
Olumlu yanları: %41 cerrahi düşüğe gerek 
olmaması, %13 evde düşük yapmak, % 6 
muayene masasına yatmak zorunda kalmamak 



Tıbbi düşüğün dünyadaki durumu 
nedir?

• 35 ülkede ruhsatlandırılmış, 1988’den 
beri kullanımda

• Çin’de 22 milyon kadın tarafından 
kullanılmıştır

• Diğer ülkelerde 2.5-3 milyon kadına 
uygulanmıştır

• Başarı oranı yüksek (% 92-97 ortalama 
%95)

• Güvenilirliği yüksek





ABD’de FDA onaylı kullanım 
şeklinde hizmet sunucular:

• Gebelik haftasını belirleyebilmeli

• Ektopik gebeliği tanıyabilmeli

• Gerektiğinde cerrahi düşük 
uygulayabilmeli veya uygun merkeze 
yönlendirebilmeli



Mifepriston kullanımının isteyerek düşük oranlarına etkisi
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kullanıma girmesi

Kaynak: The Alan Guttmacher Institute New York



Mifepristone Onayı (2005)

Onaylanmış
Onaylanmamış



Türkiye’de uygulamanın 
başlaması

• Yöntemin uygulanabilirliği hakkında 
araştırmalar             2 araştırma 
sonuçlanmıştır. Yöntem kabulu yüksektir, 
işlemin başarı oranı dünya literatürü ile 
uyumludur.



Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Gönüllü rahim tahliyesi-Yasal 
boyut

• Nüfus planlaması hakkında kanun
• Rahim tahliyesi ve sterilizasyon

hizmetlerinin yürütülmesi ve 
denetlenmesine ilişkin tüzük

• Nüfus planlama hizmetlerini yürütme 
yönetmeliği

• Nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek 
personelin eğitimi, görev, yetki, ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelik



Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
2827 sayılı kanun

• Madde 5.- Gebeliğin 10.haftası 
doluncaya kadar annenin sağlığı açısından 
tıbbi sakınca olmadığı takdirde istek 
üzerine rahim tahliyerahim tahliye edilir.



510 sayılı rahim tahliyesi ve sterilizasyon
hizmetlerinin yürütülmesi ve 

denetlenmesine ilişkin tüzük (1)

• Madde 2.- Deyimler: bu tüzükte geçen rahim 
tahliyesi deyimi, gebeliğin sonlandırılmasını 
ifade eder.

• Madde 3.- Rahim tahliyesi kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanlarınca yapılır. Ancak Bakanlıkça 
açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek
yeterlilik belgesi almış pratisyen hekimler, 
kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının 
denetim ve gözetiminde menstruel regülasyon
yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler. 



510 sayılı rahim tahliyesi ve sterilizasyon
hizmetlerinin yürütülmesi ve 

denetlenmesine ilişkin tüzük (2)

• Madde 4.-On haftayı geçmeyen rahim 
tahliyesinin yapılacağı yerler: kadın doğum 
uzmanları mesleklerini uyguladıkları yerlerde, 
pratisyen hekimler MR yöntemiyle resmi 
tedavi kurumlarında yaparlar.

• Yer: resmi tedavi kurumları, özel hastaneler 
ve kadın doğum uzmanlarının muayenehaneleri



510 sayılı rahim tahliyesi ve sterilizasyon
hizmetlerinin yürütülmesi ve 

denetlenmesine ilişkin tüzük (3)

• Madde 4.-
Rahim tahliyesinin yapılacağı yerlerde 
bulundurulması zorunlu araç ve gereçler: MR 
ve diğer kürtaj seti, otoklav ve elektrikli 
sterilizatör, uterotonikler, kanama durdurucu 
ilaçlar, iv sıvı seti, enjektör, steril eldiven vb 
tıbbi araç ve gereç, işlem sonrası hastanın 
dinleneceği yataklar, elektrikli ya da 
elektriksiz vakum aspiratör 



Nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek 
personelin eğitimi, görev, yetki ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelik

• Madde 5.-Nüfus planlamasında 
kullanılacak ilaç ve araçların niteliğini 
tesbit amacı ile Bakanlıkta bir “Bilimsel 
Komisyon” kurulur. 

• Pratisyen hekimlerin yeterlilik 
eğitiminde “on haftaya kadar olan 
gebeliklerde rahim tahliyesi” konusu 
mevcuttur. 



Nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek 
personelin eğitimi, görev, yetki ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelik

• Personel eğitimi: Madde 11.- Gebeliği önleyici 
ve sonlandırıcı yöntemler ile sterilizasyon
konularında uzman hekim, pratisyen hekim ve 
hekim dışı sağlık personeline hizmet öncesi ve 
hizmet içi teorik ve uygulamalı eğitim 
Bakanlıkça açılacak veya gösterilecek eğitim 
merkezlerinde verilir. Eğitim konusunda 
başarılı olan personele “Yeterlilik Belgesi” 
verilir. Uzman hekimler asistanlıkları sırasında 
bilgi ve beceri kazandıklarını belgeledikleri 
takdirde yeterlilik belgesi verilir. 



Nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek 
personelin eğitimi, görev, yetki ve 
sorumlulukları hakkında yönetmelik

• Madde 17.- Uzman hekimlerin görev, 
sorumluluk ve yetkileri: on haftaya kadar ve 
tıbbi zorunluluğa bağlı olan on haftadan 
sonraki rahim tahliyesini yapmak

• Kurs görmüş ve Bakanlıkça yeterlilik Belgesi 
verilmiş pratisyen hekimlerin görev, yetki ve 
sorumlulukları: on haftaya kadar olan 
gebeliklerde rahim tahliyesini menstrüle
regülasyon yöntemi ile kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanlarının denetiminde yapmak 



Mevcut yasal koşulların medikal 
abortusa uyarlanması:

Kanunda rahim tahliyesi deyimi kullanılmış; 
cerrahi bir yöntem olarak anlatılmamıştır.
Tıbbi düşük kanun kapsamında uygulanılabilir.
Bilimsel Kurulun kullanılacak ilaçların onayı 
gerekir.
Tıbbi düşüğün uygulanılabileceği mekanlar: 
resmi ve özel hastaneler ve kadın doğum 
uzmanlarının muayenehaneleri olarak 
belirlenmiştir. 



Mevcut yasal koşulların medikal 
abortusa uyarlanması:

Rahim tahliyesi uygulanılacak mekanlarda 
gerekli araç ve gereç listesi tıbbi düşük için 
de uygundur. 
Tıbbi düşük şu anda kadın doğum uzmanlık 
eğitiminde yer almamaktadır.
Uzman hekimlere rahim tahliyesini belirlenen 
mekanlarda uygulama görevi verilmiştir.
Pratisyen hekimlere yeterlilik belgesi aldıktan 
sonra uzman gözetiminde MR uygulama görevi
verilmiştir. 
Eğitim programında tıbbi düşük ile ilgili 
konular mevcut değildir. 



Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Tıbbi düşük protokolü
• Kullanılacak gebelik haftasının ( 49 gün ?, 56 

gün?, 63 gün?) 
• Kontrendikasyonların
• Doz, veriliş yolunun (Mife dozu, Miso veriliş 

yolu ve evde kullanımı)
• İlacın verilmesinin zamanlanması (Miso 2. veya 

3.gün, başarısızlıkta Miso tekrarı)
• İzlem zamanının belirlenmesi (14.gün, 1 hafta 

bekleme)
• Bu protokolün ruhsatlandırma aşamasında ilaç 

firması tarafından kabul görmesi



Mifepristone-Misoprostol protokollerinin 
gebelik haftasına göre başarısızlık oranları
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Schaff 200mg mife/800mcg miso P.V.
Ashok 200mg mife/800mcg miso P.V.
Spitz 600mg mife/400mcg miso P.O.
Aubeny 600mg mife/400mcg miso P.O.
WHO 600/200mg mife/400mcg miso P.O.



Türkiye’de yapılan 2 araştırmada 
gebelik haftası 8 haftaya (56 

gün)  kadar olan gebelikler 
araştırma kapsamına alınmıştır



Mifepriston dozunun 
belirlenmesi

• Ana kural en etkin, en düşük doz
• Fransız protokolü 600 mg oral
• 200 mg eşit derecede etkili
• Çin’de 150 mg oral olarak verilmekte
• Düşük dozda kullanımı maliyetin de 

düşmesini sağlayacaktır



Misoprostol dozu ve veriliş 
şekli

• Oral, vajinal, dilaltı bukkal (yanakiçi) dozlar 
etkili, 2. veya 3.gün veriliyor

• 400-600-800 Мikrogram dozlar denenmiş 
• SAT’a göre 56 güne kadar gebeliklerde tüm 

doz rejimleri ve veriliş yolları etkili
• SAT’a göre 56 günü aşan gebeliklerde vajinal,   

bukkal, dilaltı yollar daha etkin
• Kullanım yolu belirlenmesinde hastanın seçimi 

önemli
• Başarısız olgularda doz tekrarı önerilebilir (14 

gün kontrolde)



Misoprostol’ün evde kullanımı

• ABD’de daha fazla tercih edilmekte

– % 98-99 (n = 4345) Schaff, 1998, 1999, 2000

• Gelişmekte olan ülkelerde de benzer sonuçlar:

– Vietnam % 80 (n =112) Elul, et al., 2000

– Tunisia % 87 (n =191) Elul, et al., 2000

– Türkiye-2005 %97 (n= 207) (%77sinin yanında 
yakınları var) %94 tekrar evde kullanımı

• Etkinlik ve komplikasyon oranlarında bir farklılık 
yaratmaz (Guengant et al., 1999)



Dünyada ilaçların temin ile ilgili 
farklı uygulamalar

• Eczanelerden kadın tarafından ilacın temin 
edilebildiği ülkeler var: Hindistan

• Birinci basamak sağlık kuruluşlarından temin 
edilmesi (pratisyenler, eğitilmiş ebe ve 
hemşireler)

• Sadece devlete ait sağlık kuruluşlarından temini

• Devlet ve özel sektörden ilaçların temini 
(Fransa)

Reproductive Health Matters, 
13:26, 2005



Değişik protokoller kullanılabilir:
Mifepristone dozu Misoprostol dozu Uygulanan yerler

600 mg 400 mcg oral 
misoprostol

Hindistan, ABD, Güney
Afrika, Fransız ve çoğu 
Avrupa ülkeleri

200 mg 400 mcg oral 
misoprostol

Tunus, Vietnam, ABD 
bazı yerleri ve Fransa

200 mg 800 mcg vajinal
misoprostol

İngiltere’de en yaygın 
kullanılan protokol, 
İsveç, ABD

150 mg (bölünmüş 
dozlarda)

600 mcg oral 
misoprostol

Çin’de en yaygın kullanılan 
protokol





Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Tıbbi düşük uygulama yeri ve 
uygulayacak kişiler

• Yasal düzenleme açık olarak belirlenmiş, 
tıbbi tahliye için daha farklı şartlar 
belirlenebilir. 

• Gebeliğin haftası ve ektopik gebelik 
olmadığı netleştirilmelidir. Bunun 
gerçekleştirilebildiği bir sağlık 
kuruluşunda gerektiğinde cerrahi 
yöntem uygulanabilecek bir merkez ile 
bağlantı kurularak uygulanılabilir.



Tıbbi düşük uygulama yeri ve 
uygulayacak kişiler

• Tıbbi düşük eğer burada gerçekleşecek ise 
buna uygun koşullara sahip olmalıdır. (sakin, 
dinlenme odası bulunan, 2 saatlik izlemin
gerçekleşebileceği)

• Uygulayıcılar bu konuda eğitilmiş olmalı ve 
tıbbi düşüğün seyrini izleyebilmeli, yan etki ve 
komplikasyonları tanyıp yönetebilmelidir.

• Olguların acil durumlarda ulaşabileceği 24 saat 
hizmet veren bir sistem düşünülmeli, aile 
planlaması klinikleri veya kadın doğum 
kliniklerine bağlı mekanlarda da 
gerçekleşebileceği gözardı edilmemelidir. 



Tıbbi düşük hizmet sunumu için

• Yöntem hakkında gerçekçi ve tarafsız 
bilgilendirme yapılmalıdır

• Kadının sağlık kuruluşuna daha sık gelmesi veya 
telefon görüşmesi yapması gerekebilir

• Eş katılımı önemlidir, eş ve evde kullanım 
sırasında kadına eşlik edecek kişilerin de 
bilgilendirilmesi gerekebilir 

• Sakin bir ortam, yeterli dinlenme alanı ve 
tuvaletler bulunmalıdır (klinikte uygulamayı 
seçen hastalar için)



Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Tıbbi düşük rıza formu ve 
danışmanlık

• Rahim tahliyesi için izin belgesi 
doldurulması yasal zorunluluktur

• Tıbbi düşüğe ait uygulama şekli, yan etki, 
komplikasyonlar ve acil durumlarda 
başvurulacak kurumları gösterir yeni bir 
onay formu hazırlanmalıdır

• Danışmanlık standardiz edilmeli, 
danışmanlık yapacak kişiler de 
eğitilmelidir



Danışmanlık

• Gebeliğin devamı/ diğer düşük yöntemlerinin 
konuşulması

• Cerrahi ve tıbbi düşüklerle ilgili ayrıntılı 
bilgi (yan etkiler, izlem, başarı oranları, 
komplikasyonlar, izlem, acil durumlar)

• Tıbbi düşük için uygunluk şartları

• Mali boyutu içermelidir



Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Hasta seçimi ve yan etkilerin 
yönetimi

• Gebelik haftası
• İntaruterin gebelik varlığı 
• Mifepriston ve misoprostol kullanımı için 

kontrendike bir durum olmadığının 
belirlenmesi

• Yan etkilerin ve bunların yönetiminin bilinmesi 
gerekir

• Sevk zinciri belirlenmiş olmalıdır (cerrahi 
düşük uygulanamayan merkezler için)



Türkiye’de uygulamanın başlaması

• Yasal boyut
• Kullanılacak protokol
• Uygulama yeri
• Uygulayacak kişiler
• Rıza formu
• Danışmanlık
• Hasta seçimi
• Yan etkilerin yönetimi
• Uygulayıcı eğitimi



Tıbbi düşük uygulayacak kişiler ve 
eğitimleri

• Tıbbi düşük uygulamaları henüz Türkiye 
rutininde yok

• Mezuniyet öncesi eğitim programlarına 
girmeli (tıp ve hemşirelik fakülteleri)

• Kadın doğum uzmanlık eğitimine girmeli
• Pratisyen hekim sertifikasyon 

programına girmelidir
• Yürürlükteki yasal düzenlemeler tıbbi 

düşük şartlarına uygundur.



TIBBİ DÜŞÜK UYGULAMALARININ BAŞLAMASI

İlacın ruhsatlandırılması Bilimsel danışma kurulunun protokol 
ve kullanım şartlarını belirlemesi

Yasal düzenlemeler yapılması
(Uygulayıcı, uygulama yeri, 

sertifikasyon, rıza formu)

Eğitim

Ücretlendirme
Pilot uygulama merkezleri

Rutin uygulama



Tıbbi düşüğün cerrahi düşüğe bir 
alternatif olabilmesi için :

• Toplumun bilgilendirilmesi
• Uygulayıcıların tarafsız danışmanlık 

vermesi ( Ücretlendirme, bilgi ve beceri 
eksikliği)

• Uygulama yerlerinin belirlenmesi (kamu, 
özel, birinci basmak vb)

• Ülke koşullarına uygun uygulama 
protokolünün (doz, ilaç dağıtımı, 
uygulama şekli vb) belirlenmesi  gerekir



teşekkürler


