
ÜREME SAĞLIĞI



Katılımcıların ülkemizdeki geçici koruma altına alınan Suriyelilerin, 

 üreme ve cinsel sağlık konusundaki ihtiyaçlarını ve verilen hizmetleri tanımlamak

 hizmete erişimi etkileyen faktörleri göz önüne alarak yapılması gerekenleri belirlemek

 konuyla ilgili bilgi ve farkındalığı artırarak, doğru tutumu geliştirmek amaçlanmaktadır.

AMAÇ



 “Üreme ve cinsel sağlık”, “üreme hakkı” tanımını yapabilmeli

 Göçmenlerin üreme sağlığı alanında öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu hizmetleri

açıklayabilmeli,

 Göç öncesi, göç süreci ve göç sonrasında üreme sağlığı sorunlarını belirleyebilmeli

 Geçici koruma altına alınan Suriyelilerin sağlık hizmetlerine erişiminde yaşadıkları güçlükler

ve sınırlılıkları sayabilmeli,

 Üreme sağlığı hizmetlerine erişiminde etkili olan faktörlere dayanarak çözüm yolları

geliştirebilmeli

ÖĞRENME HEDEFLERİ



Türkiye

• 27 yaşında

• 2 yıldır burada

• Geldiğinde bir çocuğu (1) yanında ve gebe

• 5 çocuğu Suriye’de kalmış

• 8 çocuğu var 9. ya gebe

• C/S + Bilateral Tüp Lig.  istemi var



Kontraseptif yöntem ne olabilir?



Üreme Sağlığı

“Üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın olmaması

değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinin

olmasıdır”.



Temel insan haklarındandır.

Üreme Hakkı



CYBH & HIV/AIDS

CYBH kapsamlı tedavisi

Standart Önlemler (Tek kullanımlık enjektörler vb)

Bedava kondoma erişim

HIV danışmanlık ve testi

Anne Çocuk Sağlığı

Aile planlaması

Antenatal bakım

Temiz ve güvenli doğum (Temel Obstetrik Acil Bakım)

Temel yenidoğan bakımı (anne sütü)

Postpartum bakım

Kapsamlı düşük bakımı

Cinsel Şiddet

Tecavüz madurlarının klinik yönetimi (psikolojik destek dahil)

Acil kontrasepsiyon

CYBH ve HIV/AIDS için temas sonrası profilaksi

Üreme Sağlığı Konuları



Dünyada Üreme Sağlığı Sorunları
DSÖ, Family & Reproductive Health 

Aile planlaması ihtiyacı 120 milyon

İnfertil çift 60-80 milyon

Anne ölümleri(yılda) 585 bin 

Ciddi maternal hastalık(yılda) 20 milyon

Perinatal bebek ölümü(yılda) 7.2 milyon

HIV/AIDS’li yetişkin 23 milyon

Sağlıksız koşullarda düşük(yılda) 20 milyon

Tedavi edilebilir Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık vakası(yılda) 333 milyon

İnvaziv servikal kanserli kadın 2.5 milyon

Genital mutilasyonlu kadın 85-110 milyon



Göç öncesi Suriye’de Üreme Sağlığı Durumu

1990-2000 2000-2010 2010-2017
2017-

sonrası

Doğurganlık oranı (/kadın)
5.3 4 3.2 2.9

Adolesan (15-19) fertilite oranı (/1000kadın)
74 59 45 40

Kontraseptif korunma (15-49 yaş %)
40 45 54 -

Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğum oranı
77 - 96 -

5 yaş altı ölüm oranı (/1000 canlı doğum)
37 23 16 17

Databank.worldbank.org



Suriyeli Göçmen Kadınlarda Görülebilecek Üreme Sağlığı Sorunları

• Erken yaş evliliği

• Adolesan gebelik

• Akraba evliliği

• Çok eşlilik

• Zorla evlilik

• Aşırı doğurganlık

• Modern kontraseptif yöntem kullanımı yetersizliği

• Kontraseptif yöntem bilgi eksikliği

• İstenmeyen gebelikler

• Karşılanmamış kontraseptif ihtiyacı 

• Doğum öncesi bakım yetersizliği
• Demir, vitamin eksiklikleri

• Obstetrik kötü sonuç (düşük, erken doğum, DDA, riskli gebelik

• Yetersiz aşılanma

• Güvenli olmayan doğumlar

• Sağlık personeli ile – Hastanede doğum 

yetersizliği

• Anne ölümü

• Bebek ölümü

• Güvensiz düşükler

• CYBH/HIV (çokeşlilik, işkence, tecavüz, cinsel 

istismar)

• Kısa süreli evlilik 

• Şiddet – Cinsel şiddet

• Jinekolojik periyodik muayene yetersizliği

• Rutin taramalar (Kanser, Osteoporoz)



Göçmenlerin Üreme Sağlığı Hizmetini Almaları

Ev sahibi ülkenin sorumluluğundadır.



Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişim ile İlgili 
Sorunlar nelerdir? 



Üreme Sağlığı Hizmetlerine Erişim ile İlgili Sorunlar

• Dil problemi

• Bilgi – Farkındalık eksikliği

• Sağlık personeli ile ilgili çeşitli iletişim sorunları

• Sosyo-kültürel sorunlar

• Hizmet yetersizliği



Üreme Sağlığı Hizmetine Erişimle ilgili 

kendi çalıştığınız yer özelindeki 

çözümleriniz / önerileriniz ne olur? 



Özet

 Sizce: doğru-yanlış???

 Üreme sağlığı bireyin üreme işlevleri ve süreci ile ilgili herhangi bir hastalığı olmamasıdır. D/Y

 Üreme hakkı temel insanlık haklarındandır. D/Y

 Göçmenlerin üreme sağlığı ile ilgili risk altında bulunan ihtiyaçları yoktur. D/Y 

 Göçmenin üreme sağlığı hizmetini almasını sağlamak ev sahibi ülkenin görevidir. D/Y

 Göçmenlere verilecek üreme sağlığı hizmeti standart hizmetten farklıdır. D/Y



TEŞEKKÜRLER…


