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Giriş

Gebelik mutluluk, sevinç ve umut verebilir. Ancak, özellikle kadın istemeden hamile kaldıysa
ya da gebeliğin kadının sağlığını tehdit etmesi
durumunda endişe, korku ve tereddüte sebep
olabilir.
Aşağı Saksonya‘da (Niedersachsen), hamilelere
sorun durumunda kapsamlı konsültasyon ve
ayrıca çocuk bekleyen kadınlara ve annelere –
örneğin “Anne ve Çocuk – Doğmamış Çocuğun
Korunması” (Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens) isimli federal vakıf ya da
“Muhtaç Aileler” (Familie in Not) isimli eyalet
vakfı aracılığı ile - çok yönlü yardım ve destek
olanakları hakkında bilgi sunan, yaklaşık 250
adet devlet tarafından onaylı gebelik sorunları
danışma merkezinden oluşan kapsamlı bir ağ
bulunmaktadır.

Bu Rehber, istenmeyen bir gebelik yaşayan bir
kadının yasal olarak öngörülen konsültasyonun
ardından gebeliği sonlandırma kararı alması
durumunda, hangi şartlarda cezasız gebelik
sonlandırmanın mümkün olabileceği hakkında
bilginin yanı sıra gebeliğin sonlandırılması için
atılması gereken adımları sunacaktır. Geliri
olmayan ya da düşük gelirli kadınların gebelik
sonlandırma masraflarının Aşağı Saksonya
Eyaleti tarafından üstlenilmesi hakkında da bilgi
verilmektedir. Rehber, tıbbi ve kriminal gerekçelerle gebeliğin sonlandırılabilmesi için gereken
ön şartları da tanımlamaktadır.

Birçok durumda, başlangıçta aşılamayacak bir
dağ gibi görünen sorunlar ve problemler yetkin
danışmanların yardımı ile aşılabilir.
Tavsiye almak isteyen kadınlar ve eşleri Aşağı
Saksonya‘da bulunan onaylı gebelik sorunları
danışma merkezlerinin bir listesini ayrı bir
broşürde ya da www.ms.niedersachsen.de >
Themen > Beratungs - und Serviceangebote
> Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
İnternet adresinde bulabilirler.
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Başlangıç Durumu

Yasa koyucu, çocuk sahibi olmaya karar
vermesi durumunda kadına rehberlik ederek
ve destek sunarak yardımcı olan bir dizi
olanak sunmuştur.

°

gebelik sonlandırma yöntemleri, kürtajın
fiziksel ve psikolojik sonuçları ve kürtaja
bağlı riskler,

°

özellikle de belirgin tanı amaçlı prenatal
(doğum öncesi) muayene sonuçları
bulunması halinde gebelik ile bağlantılı
psiko-sosyal sorunlara çözüm olanakları,

°

evlatlık edinme veya verme ile bağlantılı
yasal ve psikolojik hususlar

Her kadın ve erkeğin aşağıdaki konularda
konsültasyon alma hakkı bulunmaktadır:
°

cinsellik eğitimi, doğum kontrolü ve
aile planlaması,

°

iş hayatında sahip olunan özel haklar da
dahil olmak üzere, çocuklar ve aileler için
ailelere yönelik mevcut hizmet ve yardımlar,

°

gebelik durumunda önleyici tıbbi kontroller
ve doğum masrafları,

°

hamileler için sosyal ve ekonomik yardımlar,
özellikle ev, iş ya da eğitim yeri
arayışında ya da bunların korunmasında
yardım sunulması gibi maddi yardımlar,

°

engelliler ve aileleri için fiziksel, zihinsel
ya da psikolojik sağlıkları bozuk çocukların
doğumundan önce ya da sonra sunulan
yardım olanakları,

Aşağı Saksonya Eyalet Yönetimi tarafından
kurulmuş olan „Familie in Not“ vakfı, önceden
öngörülemeyen olaylar sonucu olağanüstü
bir duruma düşen ailelere maddi yardım
sunmaktadır.
Vakfın etkinliklerinin başka bir odak noktası
da hamilelik ve doğumda maddi yardım
sunulmasıdır. Vakıf, “Mutter und Kind – Schutz
des ungeborenen Lebens” federal vakfının
olanaklarını tahsis eder.
Bu yardımlar, örneğin hamile giysisi veya
bebek eşyası alınmasına ya da ev değiştirmeye
yöneliktirler.
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Danışma merkezlerinde ayrıca hak arayışlarınız
ile ev bulma, çocuk için bakım olanaklarını
araştırma ve eğitiminize devam etme
konularında yardım ve destek sunulmaktadır.

Bu konuda ve ek maddi destek olanakları
hakkında daha ayrıntılı bilgi Gebelik ve Gebelik
Sorunları Danışma Merkezleri tarafından da
sunulmaktadır.
İstenmeyen bir gebelik kadın için bir sorun
oluşturabilir. Bu durumda kadın (başka) bir çocuk sahibi olup olamayacağı ya da sahip olmak
isteyip istemediği konusunda karar vermek
durumundadır.
Devlet tarafından onaylı tüm Gebelik Sorunları
Danışma merkezleri tarafından, olası sorunların
çözümünde yardım ve destek ve kadının
gebeliği sonlandırmayı değerlendirmesini cezai
kılmayan ön şartlar hakkında bilgi sunulur.

Başlangıç Durumu
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İlk Adım: Konsültasyon

Hamilesiniz ve gebeliği sonlandırmayı
düşünüyorsunuz, bu durumda kriminal bir
gerekçe bulunmadıkça yasal gerekler uyarınca
öncelikle konsültasyon alınması zorunludur.
Gerekçe olmaksızın gebeliğin sonlandırılmasına
sadece gebe kalınmasının ardından geçen 12
hafta içerisinde ve sadece önceden konsültas
yon alınması şartı ile izin verilmektedir.
Konsültasyonun devlet tarafından onaylı
Gebelik Sorunları Danışma Merkezlerinde
gerçekleşmesi zorunludur.
Aşağı Saksonya’daki onaylı danışma merkezlerinin adresleri ayrı bir broşürde derlenmiştir.
Size konsültasyon sunan kişiden kimliğinizi gizli
tutma hakkınız bulunmaktadır. Konsültasyonda olası bir gebelik sorunu ile bağlantılı tüm
sorularınız ile ilgili olarak tavsiye, bilgi ve yardım
alabilirsiniz.
Konsültasyon, birden fazla danışma görüşmesi
içerebilir. Konsültasyon açık uçlu olarak
gerçekleştirilir ve kararı siz verirsiniz.
Danışma merkezi konsültasyonun sonunda size
üstünde isminiz ve tarih bulunan bir konsültas
yon belgesi vermek zorundadır. Konsültasyon
ücretsizdir.

08 İlk Adım: Konsültasyon
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Gebeliğin 12. gebelik haftasından sonra da
sonlandırılabilmesi için tıbbi bir gerekçe olması
durumunda, doktor sizi bilgilendirmekle yasal
olarak yükümlüdür. Doktor, ek ve daha ayrıntılı
psiko-sosyal konsültasyon hakkınız hakkında
sizi bilgilendirecek ve – kabul etmeniz halindesize danışma merkezlerinin iletişim bilgilerini
verecektir. Konsültasyondan feragat ettiğinizi
açık bir şekilde beyan edebilirsiniz. Ancak size
sunulan tıbbi ve psiko-sosyal konsültasyon
olanağı her halükarda karar verme aşamasında
size yardımcı olacaktır. Psiko-sosyal danışmanlık
hizmetini Aşağı Saksonya Gebelik ve Gebelik
Sorunları Danışma Merkezlerinden alabilirsiniz.
Konsültasyon için bir doktora başvurmanız
halinde, söz konusu doktorun hiç bir şekilde
kürtajı gerçekleştirme izni olmadığını bilmeniz
gerekmektedir.
Sakin bir şekilde düşünebilmeniz ve kararınızı
zaman baskısı altında almak zorunda
kalmamanız için konsültasyonun mümkün
olduğunca erken gerçekleştirilmesi gerekir.

1. Gerekçe olmaksızın, konsültasyon
(Konsültasyon Düzenlemesi) ardından
gebeliğin sonlandırılması yasalara aykırı
olmakla birlikte, aşağıdaki durumlarda
cezai değildir:
°

gebeliğin gebe kalınmasının ardında 12
hafta içerisinde sonlandırılması durumunda,

°

onaylı bir Gebelik Sorunlari Danışma
Merkezinden konsültasyon alındıktan sonra,

°

konsültasyon ve gebeliğin sonlandırıldığı
tarih arasında en az 3 günlük bir süre
olması şartı ile,

°

gebeliğin, hamile kadın tarafından talep
edilmesi üzerine bir doktordan alınmış
olan ilgili konsültasyon belgesinin ibrazı ile
sonlandırılması halinde.

Bu aynı zamanda medikal (ilaç ile) kürtaj durumunda da geçerlidir, ancak medikal kürtaj son
adet kanamasının başlangıç tarihinden itibaren
en geç 63 gün içerisinde gerçekleştirilebilir.

2. Tıbbi gerekçe ile gebeliğin sonlandırılması
aşağıdaki durumlarda yasalara aykırı ya da
cezai değildir:
°

hamile kadının rızası ile

°

bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi ve

°

müdahalenin mevcut ve gelecekteki yaşam
koşulları dikkate alınarak, hamile kadının
hayatını tehdit eden veya fiziksel ya da
psikolojik sağlığına ciddi ölçüde zarar
verebilecek bir tehlikenin önüne geçmek
üzere gerekli olduğunun doktor tarafından
kabul edilmesi halinde.

Burada önemli olan hamile kadının sağlığıdır.
Çocukta beklenen bir sakatlık durumunda
sadece sakatlığın kendisi değil aynı zamanda
sizin için kabul edilemez bir fiziksel ya da ruhsal
rahatsızlık da tek başına gerekçeli bir durum
oluşturabilir. Doktorun size öncelikle rehberlik
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İkinci Adım: Masraf Üstleniminin
Açikliğa Kavuşturulması

etmesi ve ek ve daha ayrıntılı psiko-sosyal
konsültasyon hakkınızla ilgili olarak sizi
bilgilendirmesi ve sizin onayınız ile danışma
merkezlerinin iletişim bilgilerini vermesi
zorunludur. Gerekçelerin mevcudiyeti hakkında
yazılı bir beyan, ancak tanısal prenatal (doğum
öncesi) bulgunun beyanının ya da tıbbi
konsültasyonun ardından en az üç günlük bir
süre geçtikten sonra verilebilir. Bu düşünme
süresi, sağlığı önemli derecede tehdit eden bir
tehlikenin mevcut olması durumunda uygulanmayabilir.

3. Kriminal gerekçe ile gebeliğin sonlandırılması
aşağıdaki durumlarda yasalara aykırı ve
cezai değildir:
°

hamile kadının tecavüze, cinsel saldırıya
ya da cinsel tacize maruz kalmış olduğunun
doktor tarafından teyit edilmesi üzerine,

°

hamileliğin söz konusu eylemden
kaynaklandığına inanılmasını gerektiren
güçlü sebepler mevcut ise,

°

söz konusu eylemden bu yana 12 haftadan
daha fazla bir süre geçmediyse

°

ve müdahalenin hamile kadının rızası ile

°

bir doktor tarafından gerçekleştirilmesi
halinde.

Danışma merkezi aracılığı ile konsültasyon
zorunlu değildir.

Kriminal gerekçe ile gebeliğin sonlandırılması
durumunda konsültasyon zorunlu olmamakla
birlikte, elbette sizin tarafınızdan böyle bir
talepte bulunulması mümkündür.
Tüm gebelik sonlandırma vakalarında esas, gebelik sorunları konsültasyonunu gerçekleştirmiş
ya da gerekçe tespit etmiş olan doktorun
gebeliği sonlandırma izninin olmamasıdır.

10 Cezadan Muaf Kürtaj Şartları - Üç Olasılık

Yasal sağlık sigortasına sahip kadınların tıbbi ya
da kriminal gerekçeli kürtajlarının masrafları yasal sağlık sigortası kurumu tarafından üstlenilir.
Farklı özel sağlık sigortası şirketlerinde
masrafların üstlenilmesine dair farklı düzenlemeler olabileceğinden, özel sağlık sigortası
olan kadınların önceden tıbbi ya da kriminal
gerekçeli gebelik sonlandırma masraflarının
üstlenilip üstlenilmeyeceği hakkında özel sağlık
sigortası kuruluşlarından bilgi almaları gerekmektedir.
Konsültasyon düzenlemesinin ardından
gebeliğin sonlandırılması ne yasal ne de özel
sağlık sigortası tarafından finanse edilmez ve bu
sebeple sizin tarafınızdan karşılanması gerekir.
Ancak, yasal sağlık sigortanız olması halinde, sağlık sigortası kurumu kürtaj ile ilgili
ön muayeneler ve müdahalenin ardından
olası komplikasyonların tedavisi gibi gebelik
sonlandırma müdahalesi kapsamını aşan tıbbi
hizmetlerin masraflarını üstlenir.
(Ayrıntılar için bkz. Alman Sosyal Sigortalar Kanunu/SGB V Madde 24 b Fıkra 3, sayfa 59 vd.).
Özel sağlık sigortanız olması halinde, konsültasyon düzenlemesinin ardından gebeliğin
sonlandırılması ile bağlantılı hangi tıbbi
hizmetlerin masraflarının üstlenildiği
hakkında sağlık sigortanızdan bilgi alınız.

Kürtaj masraflarını kendiniz ödemek
zorundaysanız, hangi masrafları karşılamak
zorunda olduğunuz hakkında doktorunuza
önceden danışmanız gerekmektedir. Deneyimlere dayanarak, komplikasyonsuz bir medikal
kürtaj müdahalesi için yaklaşık 250 u ve ayakta
cerrahi kürtaj müdahalesi için ise yaklaşık
350 u ’yu gözden çıkarmanız gerekmektedir.
Özel doktor ücretleri için Doktor Ücretleri
Baremi (Gebührenordnung für Ärzte/GOÄ) baz
alınır. Konsültasyon düzenlemesinin ardından
gebelik sonlandırma hizmeti için ancak
baremde belirtilen ücretin en fazla 1,8 katı
faturalandırılabilir.
Tıbbi nedenler ile kürtajı yatarak yaptırmak
zorunda olmanız halinde, söz konusu masraflar
farklı hastanelerde farklı meblağlarda olabi
leceklerinden ve ayrıca bu masraflar ayakta
kürtaj masraflarından dikkate değer derecede
fazla olabileceklerinden, oluşacak masraflar
hakkında önceden hastaneden bilgi alınız.

İkinci Adım: Masraf Üstleniminin Açikliğa Kavuşturulması
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Eyalet hangi şartlar altında masrafları
üstlenir?
Yatarak kürtaj durumunda da sadece
gerçekleştirilen kürtaj için gereken tıbbi
hizmetleri ve komplikasyonsuz müdahalenin
ardından verilen tedavi hizmetlerini kendiniz
ödemeniz gerekmektedir.
Her halükarda, size maddi açıdan ek yük
bindirecek, isteğe bağlı tıbbi hizmetlere dair
gereksiz ek anlaşmalara imza atmamaya
dikkat ediniz.

Aşağı Saksonya Eyaleti, Gebelik Sorunları
Kanunu (Schwangerschaftskonfliktgesetz)
uyarınca, düşük gelirli ya da geliri olmayan
kadınların konsültasyon düzenlemesinin
ardından gerçekleştirilen kürtaj masraflarını
aşağıdaki şartlar altında üstlenir:
1. Yasal ikametgahınız ya da oturduğunuz yer
Aşağı Saksonya‘da ise.
2. Aylık net geliriniz 1.036 u’dan az ise.
Bu gelir sınırı, eğer çocuk reşit değil ise
ve ev halkına dahil ise ya da çoğunlukla sizin
tarafınızdan bakılıyorsa, bakmakla yükümlü
olduğunuz her bir çocuk başına 245 u
artırılır.
3. Siz ve yukarıda belirtilen çocukların
barınma masrafları (örn. kira) 304 u’dan
fazla ise; gelir sınırı da en fazla 304 u
artırılır (01.07.2013 itibari ile yukarıdaki
tüm meblağlar için geçerlidir)
4. Kısa vadede paraya çevrilebilecek bir
varlığınız yok ise.

Masrafların üstlenilmesine dair şartlar,
°

Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt On iki (SGB
XII) uyarınca düzenli olarak sosyal yardım
alıyorsanız,

°

Sosyal Sigortalar Kanunu Cilt İki (SGB II)
uyarınca geçim garantisi tazminatı
alıyorsanız,

°

Federal İş ve İşçi Bulma Kurumunun mesleki
eğitimin bireysel olarak desteklenmesine
dair veya

°

Engelliler için iş ve meslek desteğine dair
düzenlemesi uyarınca eğitim yardımı veya

°

Mültecilere Yardım Kanunu
(Asylbewerberleistungsgesetz)
uyarınca ödeme veya

°

Federal Eğitimi Teşvik Kanunu
(Bundesausbildungsförderungsgesetz)
uyarınca eğitim desteği alıyorsanız veya

°

bir sığınma evi ya da benzeri bir kuruluşta
barındırılma masraflarınız bir sosyal yardım
kuruluşu ya da çocuk esirgeme kuruluşu
tarafından karşılanıyorsa, sağlanmış sayılır.

°

Masrafların üstlenilmesi için sizin
başvurmanız gerekmekte olup bunun her
halükarda gebelik sonlandırılmadan önce
yapılması zorunludur.

°

Eşinizin ya da ebeveyninizin geliri ya da
varlıkları sorgulanamaz ya da dikkate
alınamaz.

Medikal kürtajda da başvurunun düşük
tetikleyen ilaçların alınması ile başlayan tıbbi
müdahale başlangıcından önce yapılması
gerekmektedir.
Masrafların devlet tarafından üstlenilmesi için
başvurunuzu devlet için başvuru işlemlerini
yürüten yasal sağlık sigortası kurumunuza
yapacaksınız.
Özel sağlık sigortası olan ihtiyaç sahibi kadınlar
da masrafların üstlenilmesi taleplerini yasal bir
sağlık sigortası kurumu aracılığı ile yapabilirler.
Başvuru işlemleri sayfa 14`te daha ayrıntılı
açıklanmıştır.

Geçmişe dönük masraf tazmini mümkün
değildir

Gelir sınırları her sene 1 Temmuz’da uyarlanır.
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Konsültasyon düzenlemesinin ardından kürtaj
yaptıran düşük gelirli ya da geliri olmayan
kadınlar için bu işleme ait tüm hizmetler ya
devlet tarafından ya da yasal sağlık sigortası
kurumları tarafından ödenir.
Tıbben gerekli ek doktor hizmetleri esas olarak
hesaba katılamazlar. Bununla birlikte bu tür
hizmetlerin istisnai durumlarda gerekli olmaları
halinde, genellikle siz ve doktorunuz arasında
özel hukuk kapsamında yazılı bir hizmet
sözleşmesi yapılması gerekir.
Ek bir sabit ücret talep edilemez.
Gebelik sonlandırma müdahalesi ile birlikte
gerçekleştirilen tıbbi olarak gerekli tıbbi tedavi
kapsamını aşan hizmetler, örneğin kozmetik
cerrahi müdahaleler, sadece sizin talebiniz üzerine gerçekleştirildiler ise hesaba katılabilirler.
Her halükarda, bu tür hizmetleri konusunda
yazılı sözleşme yapmalısınız.

Masraf üstlenimi başvurusu kimin
tarafından ve nereye yapılabilir?
Masraflar Aşağı Saksonya Eyaleti tarafından
karşılanmakla birlikte, başvuruların yasal sağlık
sigortası kurumlarına yapılması gerekmektedir.
°

Yasal sağlık sigortanız varsa, başvuru
formunu yasal sağlık sigortanızdan
alacaksınız.

°

Yasal sağlık sigortanız yok ise, başvuru
formunu ikametgahınızın bulunduğu ya
da oturduğunuz yerde bulunan istediğiniz
bir yasal sağlık sigortasından alacaksınız.

Aynı zamanda başvuru işlemlerini başvuru
formunu sağlık sigortanızdan (ya da herhangi
bir sağlık sigortası kuruluşundan) telefon ile
talep edip, doldurulmuş olarak geri göndererek
yazılı olarak yapma hakkınız da bulunmaktadır.
Zaman açısından baskı altına girmemeniz
için, mümkünse başvuruyu sağlık sigortasına
şahsen sunmanız ve başvurunuzun derhal
sonuçlandırılması için ısrar etmeniz gerekmektedir.

Reşit olmayan kadınlar için bilgiler:
Belirtilen düzenlemeler sizin için de geçerlidir. Masraf üstlenimi başvurularınızı kendiniz
yapabilirsiniz.
Başvurunuzun ardından sağlık sigortası kurumunuz, hakkınızı tespit ettiğinde, bir masraf
üstlenimi belgesi düzenleyecektir.
Doktorun masrafları sadece sağlık sigortası
tarafından düzenlenen masraf üstlenimi belgesi
ile Aşağı Saksonya Eyaleti‘nden tahsil etmeye
hakkı vardır.
Sağlık sigortası kurumundan bu belgeyi iki nüs
ha halinde düzenlenmiş olarak alacaksınız; lütfen her iki nüshayı da gebeliğin sonlandırıldığı
gün doktorunuza ya da sağlık sigortasına
veriniz. Bunun ardından artık sizin tahsilat ile
hiç bir ilginiz kalmaz.
Lütfen masraf üstlenimi beyanının gecikmeli
olarak teslim edilmesinin, masrafların Aşağı
Saksonya Eyaleti tarafından üstlenilmesi talebinizin geçersiz olmasına sebep olacağını ve bu
durumda kürtaj masraflarının sizin tarafınızdan
üstlenilmesi gerekeceğini dikkate alınız.

Masrafların devlet tarafından üstlenilmesi için
gereken şartları karşılamanız halinde (bkz.
sayfa 12), masraf üstlenimi belgesi sağlık
sigortanız tarafından derhal sunulacak ve bu
şekilde postada geçecek uzun süreler bertaraf
edilecektir.
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Son Adım: Gebeliğin
Sonlandırılması

Konsültasyon düzenlemesinin ardından kürtaj
yaptırmak istemeniz halinde, aşağıdaki dokümanlara ihtiyacınız olacaktır:
°

°

°

°

üzerinde isminiz, tarih ve devlet tarafından
onaylı gebelik sorunları danışma merkezinin
imzası bulanan konsültasyon belgesi;
yasal sağlık sigortası kurumunuzdan
(herhangi bir yasal sağlık sigortası
kurumundan) alınmış masraf
üstlenimi belgesi;
yasal sağlık sigortanız var ise; doğrudan
kürtaj ile bağlantılı olmayan ve sağlık
sigortası tarafından doğrudan üstlenilen
masraflar için sağlık sigortası kartınız;
bir gerekçe sunulması halinde (bkz. sayfa 9)
bir konsültasyon belgesi yerine gerekçe
belgesine ve yasal sağlık sigortanız olması
halinde sağlık sigortası kartınıza ihtiyacınız
olacaktır.

Tıbbi gerekçe durumunda esas olarak, bunların
beyanından önce bir danışma merkezinde
konsültasyon alındığını ve başvuru yapıldığını
ya da bundan ferağ ettiğinizi yazılı olarak
beyan etmeniz zorunludur. Beyan, kural olarak
konsültasyonu takip eden üç gün sonrasında
gerekçeyi tespit eden doktora yapılacaktır. Bu,
sağlığınızı ya da yaşamınızı tehdit eden önemli
bir tehlike durumunda geçerli değildir.
Kürtaj ayakta ya da yatarak tedavi olarak
gerçekleştirilebilir. Yakınınızda hangi doktorun
ya da hastanenin kürtaj gerçekleştirdiğini,
onaylı Gebelik Sorunları Danışma Merkezlerinden ya da sağlık sigortanızdan öğrenebilirsiniz.

Cerrahi yoldan ya da ilaçla gebelik
sonlandırma?
Almanya’da, geleneksel aletli kürtaja (vakum ya
da kazıma) alternatif bir gebelik sonlandırma
yöntemi olarak ilaçla kürtaj olanağı mevcuttur.

Mifegyne® adlı ilaçla gebelik sonlandırma
yönteminin aşağıdaki durumlarda
gerçekleştirilmemesi gerekmektedir:
°

hamilelik kesin olarak doğrulanmadıysa;

°

muayyen bir rahim dışı gebelik şüphesi
mevcut ise (örn. dış gebelik);

°

son adet kanaması başlangıç tarihi 63 günden
daha önceki bir tarihe denk geliyorsa;

°

ciddi ya da yetersiz tedavi edilmiş astım
durumunda;

°

kronik karaciğer ve/veya böbrek
rahatsızlıklarında;

°

Mifepriston alerjisi durumunda;

°

prostaglandin uyuşmazlığı varsa;

°

beslenme yetersizliği durumunda.

Sizi tedavi eden doktorunuz diğer riskler ve
olası yan etkiler hakkında sizi bilgilendirecektir.
Aşağıdaki tabloda münferit gebelik sonlandırma
yöntemleri arasındaki en önemli farklılıklar
verilmiştir. Elbette, devlet tarafından onaylı
gebelik sorunları danışma merkezlerinden ve
sizi tedavi eden doktorunuz tarafından size ek
bilgi sunulacaktır.

Gerçekleştirilen kürtajın ardından
konsültasyon
Kürtajın ardından hala konuşmaya ihtiyacınız
varsa ya da sorularınız olması halinde de tabii
ki yakınınızdaki bir Gebelik Sorunları Danışma
Merkezine başvurabilmeniz mümkündür.

Sizin için hangi gebelik sonlandırma yönteminin uygun olduğuna dair kararı detaylı bir konsültasyonun ardından doktorunuz ile almanız
gerekmektedir.
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Hangi tarihe kadar kürtaj
gerçekleştirilebilir?

Gebelik nasıl sonlandırılır?

Gebelik sonlandırma işlemi
ne kadar sürer?

Hangi riskleri ve yan etkileri
mevcuttur?
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İlaçla gebelik sonlandırma

Cerrahi gebelik sonlandırma

Son adet kanamasının
başlangıcından itibaren hesap
lanan 63. güne kadar

Gebe kalınmasının ardından 12. haftaya
dek, tıbbi gerekçe bulunması halinde 12.
haftadan sonra da mümkündür

Doktorunuzun muayenehanesinde
ilaçların şahsen alınması yolu ile

Doktor tarafından gerçekleştirilen
cerrahi bir müdahale ile; lokal anestezi ya da genel anestezi gereklidir

Birkaç gün; 36 ila 48 saatlik ara ile iki ilaç
alınır; 2-3 hafta sonra kontrol muayenesi

Bir kaç dakika; dört ila altı hafta
sonra kontrol muayenesi

Kanama, karın ağrısı, kramp, baş ağrısı,
mide bulantısı, kusma, ishal, ateş,
uyuşukluk, vakaların %1 ila 4’ünde
eksik abortus

Rahim ağzında ve rahimde
yaralanmalar, takip eden kısırlık olasılığı
ile enfeksiyonlar, anestezi hataları

Devam eden maaş ödemesi ve
hastalık parası hakkı
Doktor tarafından gerçekleştirilen tüm kürtaj
larda yasal olarak devam eden maaş ödemesi
hakkı mevcuttur.
Konsültasyon düzenlemesinin ardından gerek
çesiz kürtaj durumunda, hastalık durumunda
olduğu gibi bir iş göremezlik belgesi alırsınız,
ancak kürtaj sonucu iş göremezlik süresi için
hastalık parası alamazsınız.
Gerekçeli kürtaj durumunda (bkz. sayfa 9)
hastalık durumunda olduğu gibi bir iş göremezlik belgesi alırsınız. Hastalık parası sağlık
sigortası tarafından ödenir.
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