
Bunu söyleme: Genç kızlar ve kadınlar 21-35 günde bir 
regl olur.  

Bunu söyle: Birçok kişi 21-35 günde bir regl olur fakat 
regl döngüsünü etkileyen birçok şey vardır. Stresli 
olduğumuz zamanlarda, ruHnimiz değişHğinde, ya da 
korktuğumuzda regl olma sıklığı ve süresi değişebilir. 
Vücudumuz, bunu bizi korumak için yapar. Bu hasta 
olduğun anlamına gelmez.  

Sebep: Afetler gibi stresli, korkutucu ve travmaHk 
olabilen deneyimlerden sonra, reglin süre ve sıklığında 
değişiklikler olabilir. Bazen kişiler bir süre hiç regl 
olmayabilir. Bunun bilgisini paylaşmak bile kişilerin 
vücutlarını anlamalarına destek olabilir.  

Bunu söyleme: Ah kesin ağrın çok artmışJr, çok mu 
kanıyor? 

Bunu söyle: Tam olarak neresi ağrıyor? Ne kadar süredir 
ağrıyor? Neye ihHyacın var? Sana nasıl yardımcı 
olabilirim? Kanamanı birazcık tarif edebilir misin? Seni bir 
sağlık çalışanına götürmemi/yönlendirmemi ister misin? 

Sebep: Afet sonrasında ve afet bölgelerinde yaşanılan 
stres ve travmaya bağlı olarak kişiler ağrılı bir regl 
deneyimi yaşayabilir. Kişinin ağrısını hafife almayın fakat 
onunla acımadan ve korkutmadan ileHşim kurun. Nötr bir 
tonda, varsayımla değil, sorarak ihHyaç belirleyin. 

Afet Sonrası Regl ve 

Hijyen Hakkında 

Konuşmak 

Sivil Toplum Kuruluşları için Öneriler 



Bunu söyleme: Bu çok normal, utanılacak bir şey yok. 

Bunu söyle: Regl olmakla ilgili neden böyle hisselğini 
anlıyorum. Birçok kişi böyle hissediyor, yalnız değilsin. Aslında 
regl olmanın vücudumuzun tükürük üretmesi, ya da gözyaşı 
üretmesi kadar olağan bir şey olduğunu biliyor muydun? Ben de 
duyduğumda çok şaşırmışJm.  

Sebep: İdeal olarak regl utanılacak bir şey olmayabilir, fakat 
kimseye, özellikle kriz ve travma sonrasında, bir konu hakkında 
nasıl hissedeceklerini diretmek güçlendirici bir yaklaşım değildir.  

Bunu söyleme: Regl olduğunda ne kullanıyorsun? Sana ne 
geHrmemi istersin? 

Bunu söyle: Elimizde iç çamaşırı, regl için kullanılan ped, tampon 
ve sabun bulunuyor. Bunlardan ihHyacın olanları alabilirsin. 
Bunların haricinde bir ihHyacı olan olursa, bana haber 
verebilirsin. Temiz ve güvenli tuvaletler de şurada.  

Sebep: Mümkün olduğunca kişilerin üzerinden bir ileHşim 
kurmak yerine, ucu açık şekilde opsiyon sunmaya çalışın. 
Elinizdeki mevcut ürünleri sayın, tuvalet ve diğer güvenli 
alanların nerede olduğunu açıkça belirHn.  

Bunu söyleme: Hiç bez kullanılır mı, bak ped var; onu kullanman 
daha iyi.   

Bunu söyle: Bez kullanırken daha rahat mı hissediyorsun? 
Bezleri yıkayabileceğin bir alan var mı? Eğer yoksa belki bu 
süreçte kullanmak istersen hijyenik ped deneyebilirsin. Bu 
pedleri iç çamaşırına yapışJrıyorsun. Birkaç saat kullandıktan 
sonra çöpe aJp yenisini takabilirsin.  

Sebep: Regl bakımı için kişiler hangi ürünü kullanmak isHyorsa 
onu kullanmakta özgürdür. Afet sonrasında özellikle alışık 
oldukları ürünleri kullanabilmeleri önemlidir. Fakat afet 
bölgelerinde temiz suya ve güvenli bir alana erişim sıkınJları 
yaşanabileceği için bez veya yeniden kullanılabilir ped gibi 
ürünler dezenfekte edilemeyebilir. Kişilere, kullandıkları ürün 
için yargılamadan, nedenlerini açıklayarak alternaHf ürünler 
sunulabilir.


