Mükemmel koruman›n da ötesinde!

Türkiye'de genç k›zlar cinsel hijyeni
annelerinden ö¤reniyor
“Dünyan›n ilk hijyenik ped markas›” unvan›na sahip olan Kotex'in
7 ülkeyi kapsayan “Perineal Bak›m Araﬂt›rmas›” sonuçlar›na göre
cinsel hijyen konusunda Brezilya'da arkadaﬂlar en önemli bilgi kayna¤›
say›l›rken, Hindistan'da bas›n ön planda… Türkiye'de ise genç k›zlar
için en güvenilir birinci kaynak anneler…
Ka¤›t ve kiﬂisel bak›m ürünlerinde dünya lideri olan Kimberly-Clark'›n 150 markas›ndan biri
olan Kotex'in dünyada 7 ülkede yapt›¤› araﬂt›rma sonuçlar›na göre genç k›zlar›n cinsel hijyen
konusunda bilgi ald›klar› kaynaklar ülkelere göre farkl›l›k gösteriyor…
Avustralya, Brezilya, Kore, Hindistan, Rusya, Türkiye ve ABD'de yap›lan araﬂt›rmada genital
bak›m ile ilgili al›ﬂkanl›k ve davran›ﬂlar›n› etkileyen kültürel perspektiflerin neler oldu¤u
incelenmiﬂ.
Sonuçlara göre Avustralya, Brezilya, Rusya ve ABD'deki kad›nlar›n cinsellik, regl, menopoz ve
di¤er kad›nlar ile ilgili konulardaki tutum ve yaklaﬂ›mlar› bak›m›ndan daha aç›k görüﬂlü oldu¤u
ortaya ç›karken Türkiye, Hindistan ve Kore'deki kad›nlar›n genital bak›m konusunda aç›k
tart›ﬂmalara girmekten kaç›nd›¤› belirlenmiﬂ…

ANNEN‹N YAKLAﬁIMI ÇOK ÖNEML‹
Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi'nden (BÜPAM)
Uzman Klinik Psikolog Ebru Il›cal› “Türkiye ile ilgili sonucu ﬂu ﬂekilde de¤erlendirdi:
“Türkiye'de yap›lan çal›ﬂmalar›n büyük bölümü, özellikle de 16 yaﬂ›na kadar anne-çocuk
iliﬂkisinin, dolay›s›yla yaln›z anne-k›z de¤il, anne-o¤ul iliﬂkisinin de son derece güçlü oldu¤unu
ortaya koymakta. Belki Hindistan gibi daha geniﬂ aile modelinin devam etti¤i toplumlarda
bu ba¤ daha zay›f olabiliyor, ya da kuﬂaklar aras› farklar›n daha belirgin oldu¤u ülkelerde
ergen için bir önceki neslin güvenilirli¤i sorgulanabiliyor. Bizdeyse anne-k›z iliﬂkisi kimi
zaman genç k›z›n ayr›ﬂmas›na izin vermeyecek denli iç içe geçmiﬂ bir iliﬂki biçiminde karﬂ›m›za
ç›kabiliyor. Dolay›s›yla, ergenlik dönemine giriﬂte annenin yaklaﬂ›m› ergenin geliﬂimi üzerinde
son derece önemli bir etkiye sahip.”

ANNELER DE KEND‹N‹ HAZIRLAMALI
Uzman Klinik Psikolog Ebru Il›cal›, genç k›zlara yön vermede çok önemli etkiye sahip olan
annelerin davran›ﬂ biçimiyle ilgili olarak da ﬂunlar› söyledi:
“Öncelikle annelerin gerek k›zlar›n›, gerekse kendilerini bu döneme haz›rlamalar› gerekiyor.
Yine bu konuda yap›lan araﬂt›rmalar, k›zlar›n adet görme ve cinselli¤i alg›lay›ﬂ biçimlerinin,
büyük ölçüde annelerinin bu konuyu alg›lay›ﬂ biçimiyle iliﬂkili oldu¤unu gösteriyor. K›zlar›n›
önceden -adet görme yaﬂ› gittikçe düﬂtü¤ünden mümkün oldu¤unca erken- olabildi¤ince aç›k
ve net bir ﬂekilde bilgilendirmeleri, adet görmenin do¤al ve sa¤l›kl›l›k belirtisi oldu¤unu
anlatmalar›, k›zlar›n› dinleyip, onlar›n yanl›ﬂ olabilecek bilgilerini düzeltmeleri, temizlik ve
hijyenin önemini vurgulamalar› do¤ru olur. Sonuç olarak, k›zlar›n›n bu deneyimi haz›rl›kl›
ve olumlu bir biçimde yaﬂay›p, ilerde de olumlu duygularla hat›rlamas›n› sa¤lamaya çal›ﬂmalar›
oldukça önemli.”
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ÜLKELERE GÖRE GÜVEN‹L‹R B‹LG‹ KAYNAKLARI
AVUSTRALYA
Cinsel hijyen ile ilgili en çok tercih edilen bilgi kaynaklar›n›n anneler, arkadaﬂlar/akranlar, abla
teyze gibi güvenilir yaﬂça daha büyük kiﬂiler, doktorlar, ö¤retmenler, internet, resmi ve t›bbi
siteler ve online dergiler oldu¤u ortaya ç›k›yor. Özellikler, kiﬂisel konular› hakk›nda ebeveynleri
hatta arkadaﬂlar›yla konuﬂmaktan çekinen genç k›zlar ço¤u bilgiyi internetten ediniyor.
BREZ‹LYA
En önemli bilgi kayna¤› arkadaﬂlar… Birçok dergi bütün yaﬂ gruplar›na hitap ederek sosyal
s›n›flar ve cinsel konularda genel bilgiler veriyor. Doktorlar ve eczac›lar taraf›ndan önerilen
ürünler ve markalar çok güvenilir kabul edildi¤i için birçok reklamda bir uzman›n görüﬂünden
yararlan›l›yor.
H‹ND‹STAN
Hindistan'da doktorlar ve arkadaﬂlar, yak›n kad›n akrabalar gibi güvenilir kaynaklar olarak
tercih ediliyor. Bas›n da bu ülkede büyük rol oynuyor. E¤itimli birçok kad›n dergilere ve
internete baﬂvuruyor. Ço¤u kiﬂi kendi aile hekimi veya jinekologuna dan›ﬂ›yor. Taﬂrada
yaﬂayanlar, bilgileri broﬂür ﬂeklinde yerel halk sa¤l›¤› merkezinden veya bir sivil toplum
kuruluﬂundan al›yor.
KORE
Kore'de güvenilir kaynaklar arkadaﬂlar ve kad›nlara özgü web siteleri. Tüketiciler kulland›klar›
yeni hijyenik ped ürünleri ya da regl dönemleri ile ilgili en iyi bak›m yöntemleri gibi konularda
aralar›nda sohbet ediyor. Hijyenik bak›m konusunda ise Koreli tüketici en çok hekim
ö¤ütlerine güveniyor.

RUSYA
Di¤er ülkelerde oldu¤u gibi, kad›n dergileri ve internet genital bak›m konusunda ana kaynaklard›r.
Doktorlar taraf›ndan verilen bilgiler en güvenilir kaynak olarak kabul ediliyor.
TÜRK‹YE
Cinsel bak›m hijyeni için en güvenilir birinci kaynak anneler, ikinci kaynak ise arkadaﬂlard›r.
Türkiye'deki kad›nlar, kiﬂisel kaynaklardan sonra TV, internet, dergiler ve doktorlara yöneliyor.

ABD
ABD'deki kad›nlar bilgi edinmek için tek bir güvenilir kayna¤a ba¤l› kalmak yerine, kaynaklar›n›
birleﬂtirmek ve kendi baﬂlar›na karar vermek e¤iliminde. ABD'de sihirli bileﬂim, ço¤unlukla
kredisi yüksek uzmanlar ve sad›k akranlar ﬂeklindedir. Daha yaﬂl› kad›nlar TV ve gazetelerden
yararlanmay› sürdürürken genç gruptaki tüketiciler hekimlere ek olarak, daha çok internetten
ve güvenilir akranlar›ndan yararlan›yor.

B‹LG‹ ‹Ç‹N:
ARGOS ‹letiﬂim
Tel: (0212) 282 90 90 Medya ‹liﬂkileri: Dilek Kayk›lar
e-mail: dilek@argos.com.tr
Kotex ürünleri hakk›nda daha ayr›nt›l› bilgi alabilmek için www.kotexyoung.com ve www.kotex.com.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Kotex hakk›nda
Ka¤›t ve kiﬂisel bak›m ürünlerinde dünya lideri Kimberly-Clark, 2006 y›l›n›n baﬂ›nda dünyan›n ilk hijyenik kad›n ped markas› Kotex’i Türkiye pazar›na
sundu. 1921 y›l›nda pazara sunulmas›n›n ard›ndan kad›nlar›n günlük yaﬂam›nda devrim yaratan Kotex, ABD’nin 1 numaral› hijyenik ped markas›.
Kotex sahip oldu¤u tekstil dokulu üst yüzeyi ve yumuﬂak pamuksu kenarlar› ile cildin nefes almas›na olanak sa¤l›yor ve tahriﬂi engellemeye yard›mc›
oluyor. Kotex Ultra Dry&Soft Ped, Kotex Kal›n Ped ve Kotex Günlük Ped, Kotex Lightdays Günlük Ped seçenekleriyle Türk kad›nlar›n›n be¤enisine
sunulan Kotex, ABD'de oldu¤u kadar di¤er birçok ülkenin de 1 numaral› kad›n bak›m ürünleri markas›. Kotex ailesinin yeni ürünü Kotex Young
genç k›zlara özel ilk ve tek tasar›ml› ped olarak üretildi.
Kimberly-Clark hakk›nda
Ka¤›t ve kiﬂisel bak›m ürünlerinde dünya lideri olan Kimberly-Clark ve dünyaca tan›nan markalar› 150'den fazla ülkede pazarda faaliyet gösteriyor.
Dünya çap›nda, 1,3 milyar kiﬂi - yaklaﬂ›k dünya nüfusunun dörtte biri - her gün K-C markalar›ndan en az birini kullan›yor. Kotex®, Kleenex®, Andrex®,
Scottex®, Huggies®, Pull-Ups® ve Poise® gibi markalara sahip olan Kimberly-Clark, 80'den fazla ülkede lider veya ikinci konumda. 62 bin kiﬂinin
çal›ﬂt›¤› Kimberly-Clark hakk›nda son haberlere ulaﬂmak ve daha fazla bilgi edinebilmek için
www.kimberly-clark.com sayfas›n› ziyaret etmek yeterli.

