
İh:yaç belirlerken  
Regl olan insanlar, regl hakkında konuşmak 
ve ihHyaçlarını dile geHrmek konusunda 
rahat ve güvende hissetmeyebilir. Afet 
sonrasında regl bakımı için gerekli ürünlerin 
birincil ihHyaç olmadığını, önemsiz olduğunu 
düşünebilir. Destek ulaşJran insanlar erkek 
olduğunda utanabilir. Özellikle söylenmese 
bile, regl bakımı için ped, tampon gibi regl 
ürünleri, temiz su, sabun ve tuvalet kağıdı 
gibi ürünlere her zaman ihHyaç vardır.  

Bilgi paylaşırken 
Regl olmaya dair farkındalığı arJrmayı 
hedefleyen sağlık ileHşimi, afet sonrasındaki 
ilk müdahalelerde kullanışlı ve geçerli 
olmayabilir. Bu tarz durumlarda öncelikli 
amaç insanlara yeni bilgi ve beceriler 
aktarmak değil, regl bakımı için ihHyaç 
duyabilecekleri ürün ve koşulları sağlamaya 
çalışmakJr. 

Regl ve hijyen ürünleri 
dağıGrken  
Regl hakkındaki tabular ve kültürel inançlar 
sebebiyle regl olan insanlar, regl bakımı için 
gerekli ürünleri alırken çevreleri taraGndan 
görülmek istemeyebilir. Paketlenmemiş 
ürünlerle görülmeyi utanç verici bulabilir. 
İhHyaç duydukları ürünler, değer ve tercihleri 
göz önünde bulundurularak ulaşJrılmalıdır. 
Gerekirse pakeHn içinde ne olduğu dışarıdan 
görülmeyecek şekilde paketlenebilir, regl 
ürünleri diğer kişisel bakım ürünleriyle aynı 
poşet/paket içerisinde dağıJlabilir. 
Yapılabilecek bazı şeyler: 

Kişisel hijyen ürünlerinin 

dağıJmını belli yerlerde yapın.  
Regl bakım ürünlerinin herkesçe görülebilir 
şekilde sergilenmesi ve ulaşJrılması, ihHyaç 
sahiplerinin bunları almak istememesine ya 
da alırken rahatsızlık, utanç, kaygı 
hissetmesine sebep olabilir. Afet destek 
çadırlarının ön kısmına kıyafet ve yiyecekleri 
koymak, arka kısmını ise regl hijyeni ve 
kişisel bakım için gerekli olabilen ürünlere 
ayırmak erişimi kolaylaşJrabilir. 

Tek ürün yerine hijyen poşeL ya 

da kesesi hazırlayın. 
Regl bakımında ped, tampon gibi regl 
ürünlerine ek olarak iç çamaşırı, sabun, 
tuvalet kağıdı gibi ürünlere ihHyaç 
duyulabilir. Bu yüzden hijyen poşetlerinin 
hazırlanmasına ve bu poşetlere çeşitli 
bedenlerde iç çamaşırı, kaJ sabun, ıslak 
mendil gibi hijyeni destekleyici ürünleri ve 
bilgilendirme belgelerini dahil etmeye özen 
gösterin.  

Sormadan paketlere en az 1 

aylık, mümkünse daha çok, 

yetecek kadar ürün dahil edin. 
Afet destek paketlerinden faydalananlar regl 
bakım ürünlerine yönelik ihHyaçlarını 
söyleyemeyebileceğinden paketlerin içine 
regl hijyen poşetlerinin konulması önemlidir. 
İhHyaç olup olmadığını sormadan, en az 1 
aylık regl bakım ihHyaçlarını karşılayacak 
ürünlerin ulaşJrılması, regl ileHşiminde 
oluşabilecek utanç, kaygı, çekince vb. ile 
başa çıkmayı kolaylaşJrabilir. 

AfePen Etkilenen Bölgelerde 

Mahremiyete Özen 

Göstermek
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