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ünyada her yıl 210 milyon kadın gebe kalmakta ve çoğu gelişmekte olan
ülkelerde olmak üzere bu gebeliklerin 22 milyonu güvenli olmayan dü-
şüklerle sonlanmaktadır. Uygun olmayan koşullarda yapılan düşükler anne

ölümlerinin %13’ünü oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde gebelik ve doğum
sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle her gün yaklaşık 800 kadın ölmekte-
dir.1,2 İsteyerek düşükler anne sağlığına olan olumsuz etkilerinin yanında ülke eko-
nomisini de olumsuz etkilemektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri
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(ABD)’nde istenmeyen gebeliklerin yıllık maliyetinin
4,5 milyon dolar olduğu bildirilmiştir.3 Oysa günümüzde
üreme sağlığı alanında ulaşılan bilgi düzeyi milyonlarca
anne ve bebeğin ölümünü, hastalanmasını veya sakat
kalmasını engelleyebilecek güçtedir. Ancak var olan
bilgi birikiminin insanlara aktarılmasında ve davranış
değişikliği yaratılmasında çeşitli sorunlar yaşanmakta-
dır. Sağlıkla ilgili bilgiler, yaşam deneyimiyle veya sağ-
lık profesyonelleriyle karşılaşmalar sonucunda elde
edilir. Sağlıkla ilgili bilginin iletilmesinde ve iletişimde
birçok engel ve sorunla karşılaşıldığı bilinmektedir. Bu
engeller öncelikle bilginin anlaşılır olmaması ve sağlık
personeli tarafından etkili iletişim yöntemlerinin kulla-
nılamaması olarak sıralanabilir.

Her kadın gebeliğini güvenli bir şekilde yaşama ve
sağlıklı koşullarda sonlandırma hakkına sahiptir. Kadın-
ların bu hakları kaliteli ve yaygın bir şekilde sunulan
üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile güvence
altına alınabilir. Üreme sağlığı ve aile planlaması süreç-
lerinin çok önemli, ancak çoğunlukla ihmal edilen bir
yönünü danışmanlık ve danışmanlıkta iletişim becerileri
oluşturmaktadır. Etkili danışmanlık hizmetleri; bilinçli
kontraseptif yöntem seçimi ve uzun süreli/etkili kontra-
septif kullanımını sağlayarak istenmeyen gebeliklerin,
güvensiz düşüklerin önlenmesinde önemli bir ön koşul
olarak kabul edilmektedir.1,4 Ayrıca kaliteli danışmanlık
hizmeti ile erken ve ileri yaş gebelikler, sık ve fazla sa-
yıdaki doğumlar önlenerek anne ve bebek ölümleri az-
altılabilir.

Bu derleme üreme sağlığı ve aile planlaması hiz-
metlerinde iletişimin önemini ortaya koyarak; etkili da-
nışmanlık yapabilmek için gereken ilkeleri açıklamayı
amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak üreme sağlığı kav-
ramının anlamı ve kapsamı açıklanmakta, ardından
üreme sağlığına hak temelli bakış açısı ile genel olarak
üreme hakları içerisinde bilgilenme ve eğitim hakkına
değinilmektedir. Dolayısıyla bu çalışma; üreme sağlığı
ve aile planlaması hizmetlerinde bilgilenme ve eğitim
hakkından güç alan danışmanlık ve iletişimin temel il-
keleri ve üreme sağlığı hizmetlerindeki önemi konu-
sunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

ÜREME SAĞLIĞI KAVRAMI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); üreme sağlığını “Üreme sis-
temi işlevleri ve süreciyle ilgili sadece hastalık ya da sa-
katlığın olmaması değil, tüm bunlara ilişkin fiziksel,
zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak ta-
nımlamaktadır.5 Üreme sağlığı aynı zamanda kadın ve
erkeğin doyurucu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme

yetenekleri ve bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları
ve ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar
verme özgürlüklerinin olmasını da kapsamaktadır.5,6

DSÖ’nün “üreme sağlığı” tanımından da anlaşılabi-
leceği gibi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık her yaşta ve her
cinste insanı ilgilendiren bütüncül bir kavramdır. Kadın
ve erkek herkes, yaşamları boyunca, normal büyüme ve
gelişme sürecinden kaynaklanan üreme ve cinsel sağlık
ihtiyaçlarına sahiptir. Bu yaklaşımda, doğumdan ölüme
kadar kadın ve erkeğin yaşamının bir bütün olarak ele
alınması gerektiği; yaşama sağlıklı başlamanın ilk adım
olduğu, bireyin sağlık gelişiminin birçok faktörün etki-
siyle oluştuğu, bireylerin sağlıklarıyla ilgili şu andaki du-
rumlarının bir önceki dönemin bir sonucu, bir sonraki
dönemin ise bir nedeni olduğu bir kez daha önemle vur-
gulanmaktadır. DSÖ, bu bütüncül yaklaşımla, ailelerin,
çocukların, adolesanların ve kadınların sağlığını gelişti-
rici-destekleyici programları gündeme getirmektedir.4,5,7

DSÖ’ye göre üreme ve cinsel sağlık kavramı şu baş-
lıkları içermektedir:

1. Düşükler 
2. Adolesanlar
3. Kanserler 
4. Aile planlaması 
5. Kadınlara yönelik sakatlama ve zararlı uygula-

malar 
6. Maternal ve perinatal sağlık 
7. İnfertilite
8. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
9. Kadına yönelik şiddet.5,6

ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNE 
HAK TEMELLİ BAKIŞ

DSÖ’nün yukarıdaki tanımında da olduğu gibi; insanla-
rın kendi doğurganlıklarını kontrol edebilmeleri ve
kendi seçimleri olan, sağlık yönünden kendilerine uygun
korunma yöntemleri hakkında bilgi alabilmeleri ve bun-
ları kullanabilmeleri en temel insan hakkıdır. Üreme
hakları ilk olarak 1960’ların sonlarında insan haklarının
bir alt kümesi olarak belirlenmiş ve ebeveynlerin dün-
yaya getirecekleri çocukların sayısına ve aralığına ser-
bestçe karar verebilme ve bu çerçevede yeterli eğitim
alma haklarının bulunduğuna yer verilmiştir. 1969 yı-
lında yayımlanan Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal ve
Kalkınma Bildirgesi’nde toplumsal sağlık hizmetlerinin
planlanmasında ulusal nüfus politikaları çerçevesinde
sağlık çalışanlarının eğitimi ve yetiştirilmesi ile ailelerin
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çocuk sayısı ve aralığına serbestçe ve sorumlu bireyler
olarak karar alabilmeleri için bilgi almaları ve olanaklar
sunulması konularına vurgu yapılmıştır.5,8

Kahire’de 1994 yılında düzenlenen BM Uluslararası
Nüfus ve Kalkınma Konferansında (ICPD) bireylerin
üreme hakları ve üreme sağlığına öncelik verilmiş, ka-
dınların güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasına özel olarak vurgu yapılmıştır. Bu konfe-
rans’ta ilk defa “üreme sağlığı” kavramı dile getirilmiştir.
Bu yaklaşım sonraki yıllarda tüm dünyada kabul görm-
üştür. Konferansta Türkiye’nin de arasında bulunduğu
devletler tarafından kadın ve erkek eşitliğini temel ala-
rak aile planlaması ve cinsel sağlığı içeren üreme sağlığı
hizmetleri dâhil, tüm sağlık hizmetlerine ulaşılabilirli-
ğin sağlanması için bütün önlemlerin alınması gerektiği
ilkesi kabul edilmiştir.6 İlerleyen yıllarda üreme sağlığı
alanı, çocuk sahibi olma ve doğurganlık konularındaki
özgürlüklere, adolesan cinselliği, istenmeyen gebelikler,
sağlıksız düşükler, anne-gebe ölümü ve bunlara bağlı sa-
katlıklar, HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları
da kapsamıştır. Bu şekli ile üreme sağlığı hizmetlerinin
ve dolayısıyla üreme haklarının kapsamı genişlemiştir.8

Günümüzde üreme sağlığı hakları, tüm insanlar
için temel insan haklarından ayrı düşünülmemekte ve
kadın-erkek, genç-yaşlı bütün bireylerin temel hakkı
olarak kabul edilmektedir. Bu hali ile üreme sağlığı, cin-
sel sağlığı da kapsayan bir bütün olarak ele alınmakta ve
kadın-erkek, genç-yaşlı bütün bireylerin temel hakkı
olarak kabul edilmektedir. Bu haklar ayrımcılık, baskı
ve şiddet olmadan kadın ve erkeklerin en yüksek stan-
dartta  üreme sağlığı ve kontraseptif bilgi ve hizmetle-
rinden yararlanması ve herkesin üreme konusunda
kendi kararını verebilmesini içerir.9,10 “Bilgilenme ve
eğitim hakkı” sağlık hizmeti almak için başvuran kişi-
nin, bilgilenme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile bi-
linçlendirilip desteklenmesi ve böylece kendi sağlığına
ilişkin kararlara bilinçli biçimde katılması kaçınılmaz bir
gereksinim ve insan hakkıdır. Üreme sağlığına hak te-
melli bakış açısı cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili;
hakları ve sorumlulukları içeren, cinsiyete duyarlı, ön-
yargılardan uzak, yansız ve çoğulcu bir şekilde sunulan
eğitim ve doğru bilgiye ulaşma hakkını içermektedir.
Ayrıca bu hak tüm bireylerin; cinsel ve üreme yaşamla-
rına ilişkin kararlarını tam, özgür ve bilinçli vermelerini
sağlayacak yeterli eğitim ve bilgiyi edinme haklarını; do-
ğurganlığı düzenleyen bütün yöntemlerin ve istenme-
yen gebeliklerin önlenmesinin görece yararları, riskleri
ve etkililiği konularında tam bilgi edinme hakkını kap-
samaktadır.9,10

Üreme ve cinsel sağlık hakları hem kadınları hem
de erkekleri kapsayan bütüncül bir bakış açısını gerek-
tirmekle birlikte; gebelik, düşük ve doğum süreci ka-
dınların yaşamlarını doğrudan ilgilendiren bir öneme
sahiptir. Bugün dünyada gelişmekte olan ülkelerde
yaklaşık 222 milyon kadın güvenilir ve kaliteli aile
planlaması hizmetlerine, bilgilerine ve malzemelerine
ulaşamamaktadır.2 Üstelik kadınlar cinsel yolla bulaşan
hastalıklara yakalanma yönünden daha yüksek riske sa-
hiptirler. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar kadınlarda
infertilite ve kanser gibi ciddi komplikasyonlara neden
olmaktadır. Yılda yaklaşık 275,000 kadın servikal kan-
ser nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Cinsel yolla bula-
şan enfeksiyonlar önlenebilir infertilite nedenleri
arasında yer alması dolayısıyla da özellikle önemlidir.
Ayrıca anne ve yenidoğan ölümlerinin ülkelerin ekono-
milerinde çok ciddi kayıplara neden olduğu bilinmekte-
dir.2 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013
yılı sonuçlarına göre toplam doğurganlık hızı kadın ba-
şına 2,26 doğumdur. Doğurganlık düzeyindeki bölgesel
farklılaşma çok belirgindir. En yüksek toplam doğur-
ganlık hızı 3,41 ile Doğu Bölgesi için gözlenirken, en
düşük doğurganlık hızı 1,89 ile Orta Anadolu Bölgesi’ne
aittir.11 Gebelik ve doğum ile bağlantılı hastalık ve ölüm
risklerinin en yüksek olduğu 20 yaşın altında ve 35 yaşın
üzerinde yapılan doğumlar tüm doğumların yaklaşık
beşte birini oluşturmaktadır. Türkiye’de yüksek riskli
doğurganlık davranışının yaygın olduğu bilinmektedir.
En sık karşılaşılan risk kategorisinin doğum aralığının
24 aydan kısa olduğu doğumlar ile doğum sayısının 3 ↑
olduğu doğumlar olarak belirlenmiştir. Ülkemizde her
100 gebelikten 19’u düşükle sonuçlanmıştır ve bu 100
gebeliğin 5’i isteyerek düşüktür.11,12

Türkiye’de anne ölüm oranı yüz bin canlı doğumda
15,4’tür ve anne ölümlerin %62’si önlenebilir nedenler-
den meydana gelmektedir.12,13 Anne ölümlerinin önlen-
mesi ve kadınların insan hakları ve üreme hakları
bağlamında temel sağlık hizmetlerinden yararlanmaları-
nın temel ölçütlerinden birisini de doğum öncesi bakım
hizmetlerinden yararlanmaları oluşturmaktadır. TNSA
2013 Yılı Raporunda, 2013 yılı öncesindeki beş yıllık dö-
nemde doğum yapan annelerin %97’sinin son  gebeliği
sırasında bir sağlık personelinden doğum öncesi bakım
hizmeti aldığı görülmektedir. Bu oran alt eğitim seviyesi
ve gelir düzeyinde olan gruplarda oldukça düşüktür.11

Ayrıca doğum öncesi bakımlar sırasında gebelerin
tamamına ultrason çekildiği, ancak gebelik komplikas-
yonları hakkında sadece %67’sinin bilgi aldığı belirlen-
miştir.11
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Kadın sağlığında bir diğer önemli gösterge de gebe-
liği önleyici yöntemlerin kullanım oranıdır. Üreme sağ-
lığı ve aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi
olmak hem gebeliği önleyici bir yöntem kullanıp kul-
lanmama kararı, hem de hangi yöntemin kullanılacağı
kararı açısından oldukça önemlidir. Tüm yaş grupla-
rında, yerleşim yerlerinde, eğitim düzeylerinde ve refah
kategorilerinde herhangi bir yöntemi veya herhangi bir
modern yöntemi bilmek yaygındır ve evli kadınların en
az %99,8’i herhangi bir yöntem veya herhangi bir mo-
dern yöntemi duymuşlardır.11 Türkiye’de kadınların
büyük bir çoğunluğu ise gelecekte doğurganlıklarını
kontrol etmek istediklerini söylemektedir. Evli kadınla-
rın %57’si doğurganlıklarını sonlandırmak istemekte;
%47’si ileride başka çocuk sahibi olmak istememektedir.
Yaklaşık olarak halen evli her 10 kadından 7’si gebeliği
önlemek veya geciktirmek için bir aile planlaması yön-
temi ihtiyacında olmasına karşın modern bir aile planla-
ması yöntemiyle korunanların oranı %47’dir. Tüm
yöntemler içinde geri çekme yöntemi halen en yaygın
kullanılan yöntemdir.11,12

Türkiye’de 1983 yılında çıkarılan  2827 sayılı Nüfus
Planlaması Hizmetleri Hakkında Kanun’la 10 haftaya
kadar olan gebeliklerin istek üzerine sonlandırılmasına
izin verilmiştir. Ebe ve hemşireler rahim içi araç uygu-
lama yetkisine, pratisyen hekimler ise gebeliği sonlan-
dırma yetkisine sahiptir.14 Bu yasa ile kontraseptif
yöntemlerin daha yaygın kullanılması sağlanmış, isteye-
rek düşüklerin sağlık hizmetleri üzerindeki yükü ve bi-
reylere olan maliyeti azalmıştır. Akın (2012) Türkiye’de
özellikle 2827 sayılı yasanın uygulanması ile anne ölüm-
leri içinde çok yüksek olan isteyerek düşüklerin payının
%2’lere düşürüldüğünü  bildirmektedir.15 Tüm bu geliş-
melere rağmen ülkemizde halen istenmeyen gebelikler
yaygındır. İstenmeyen gebeliklerin veya riskli gebelik-
lerin azaltılması için üreme sağlığı ve aile planlaması hiz-
metlerinin kalitesinin arttırılması ve yaygınlaştırılması
Türkiye açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

Türkiye 1986 yılında Birleşmiş Milletler Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Söz-
leşmesi’ne (CEDAW) taraf olarak, aile planlaması dahil
sağlık hizmetlerinden kadın ve erkeğin eşit olarak ya-
rarlanması için, sağlık bakımından kadınlara karşı ay-
rımı ortadan kaldıran bütün önlemleri almayı kabul
etmiştir. Kadınlara gebelik, lohusalık ve doğum sonrası
dönemde gerekli hizmetleri sağlayarak, gebelik ve em-
zirme sırasında yeterli beslenme ile birlikte, gerektiğinde
ücretsiz hizmet vermeyi kabul etmiş ve sağlık politika-
larını bu çerçevede oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca Tür-

kiye, CEDAW ile kadınlara ailelerinin sağlık ve refahını
sağlamaya yardım edecek, aile planlaması bilgisi dâhil
özel eğitici bilgiyi sağlamayı, hamilelik süresince kadın-
lara iş yaşamında özel sağlık koşulları sunmayı, aile plan-
laması konusunda bilgi, danışma ve hizmetler de dâhil
olmak üzere yeterli sağlık hizmetleri sunmayı taahüt et-
miştir. Kadınların çocuk sayısına ve çocukların ne zaman
dünyaya geleceklerine serbestçe ve sorumlulukla karar
vermeleri ve bu hakları kullanabilmeleri için bilgi, eği-
tim ve diğer araçlardan yararlanmada eşit haklar tanı-
mayı da kabul etmiştir.12

ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE 
SAĞLIK EĞİTİMİ, İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK

Sağlığın geliştirilmesi, sağlık bilgi ve teknolojisindeki ge-
lişmelerin yanında insanların bu gelişmeler doğrultu-
sunda, yaşam biçimlerini değiştirmelerine de bağlıdır.
Bu değişimi sağlamada en önemli yöntemlerden birisi de
‘sağlık eğitimi’dir. Sağlık eğitiminin amacı; bireye sadece
sözle, yazıyla veya göstererek bilgi aktarmak değil, yeni
davranışlar kazandırmak ve bunu alışkanlık haline ge-
tirmektir. Yapılan çalışmalar sağlık eğitiminin diğer sağ-
lık hizmetlerinin bir parçası olarak sunulduğunda
etkinliğinin arttığını göstermektedir. Etkili sağlık eği-
timi ancak bireyi çevresiyle bir bütün olarak ele alan ve
ona yeterince zaman ayırabilen sağlık personeli tarafın-
dan verilebilir. Sağlık eğitimi; bireyler, gruplar veya top-
lum kapsamında yeni bilgilerin öğrenilmesi, tutumların
değiştirilebilmesi ve yeni beceri ve davranışlar kazandı-
rılmasını amaçlayan sağlık eğitimi ve sağlık iletişimi stra-
tejilerini içerir. Bireylere seçenekler sunmak, bilgi
vermek, yararlanabilecekleri araçları sağlamak, kısacası
kendi sorunlarının çözümüne onları katmak son derece
önemlidir. Dolayısıyla, bireye yönelik yardımda da onun
kapasitesini artırma ve güçlendirme esastır. Bunu sağla-
mak için ise etkili iletişim stratejilerine gerek vardır.16

Genel olarak üreme ve cinsel sağlığı ilgilendiren
konularda konuşmak; bu konuların bireysel ve toplum-
sal bağlamları nedeniyle zordur. Dahlendorf ve Rine-
hart, bu durumu herkesin orada olduğunu bildiği fakat
hakkında konuşmak istemediği, oturma odasının orta-
sındaki bir file benzetmektedir.17 Sağlık hizmeti sunu-
munda genelde yetersiz olan bilgilendirme, eğitim ve
danışmanlık, mahrem olarak kabul edilen cinsel sağlık
ve üreme sağlığı hizmet sunumunda da eksik ve yeter-
sizdir.18 Bu nedenle üreme cinsel sağlığını ilgilendiren
konularda klinik, eğitim ve danışmanlık süreçlerinde bi-
reylere ve gruplara yönelik iletişim stratejileri çok önem-
lidir. Üreme ve cinsel sağlığı ilgilendiren konular tıbbi,
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psikolojik ve sosyal boyutları içerir. Dolayısı ile bu so-
runların tüm boyutları ile anlaşılmasına, tüm olasılıkla-
rın değerlendirilmesine ve iyi bilgilendirilmeye ihtiyaç
vardır. Ayrıca sağlık hizmetlerinden yararlanma ve kul-
lanma ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda bilgi
seviyesinin artması arasında bir bağ vardır. ABD’de ya-
pılan bir çalışma ergenlerin cinsellikle ve üreme sağlığı
ile ilgili bilgileri ailelerinden ve formel eğitim kanalla-
rından (okul, dini kurumlar ve toplum merkezleri) al-
dıklarını göstermektedir.19 Yine aynı çalışma informel
olarak aileden ya da formel kanallardan alınan doğru bil-
ginin ergenlerin kendi cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili
ihtiyaçlarını anlamaları, sağlıklı cinsel tercihler ve dav-
ranışlar geliştirmelerini desteklediği; erken cinsel dene-
yimi engellediği, prezervatif kullanımını arttırdığı ve çok
eş değiştirme davranışını azalttığını göstermektedir. Bu
anlamda sağlık hizmeti verenler ile üreme sağlığı konu-
sunda sağlık hizmetine ve bilgiye ihtiyacı olanlar ara-
sında iletişimi arttıracak ve geliştirecek birtakım
yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır.19

Türkiye’de üreme ve cinsel sağlığı ilgilendiren ko-
nularda danışmanlık sürecinin eksikliğinden söz edile-
bilir. 2006 yılında Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma
Derneği’nin (CETAD) yaptığı “Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı Araştırması”na göre görüşülen kişilerin çoğun-
luğu (%65) cinsel sağlık /üreme sağlığı konularında hiç
sağlık yardımı ve danışmanlık almadığını ifade etmiştir.20

Aynı şekilde doğum sonu aile planlaması hizmetlerinde
de danışmanlık ve bilgilendirilme yeterli değildir. İstan-
bul’da yapılan bir çalışma; doğum sonu dönemde aile
planlaması konusunda bilgilendirilme oranının %43,9 ve
taburcu olmadan önce bir aile planlaması yöntemi için
randevu alanların oranının %9,4 olduğunu göstermek-
tedir.21 Bu oranlar doğum sonrası süreç ile ilgili bilgiye
ihtiyacı olduğu halde, klinikten hizmet almadan ayrı-
lanların oranının yüksekliğini ve bunun üreme ve cinsel
sağlık konularında bilgilendirilme açısından kaçırılmış
bir fırsat olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Oysa
Türkiye’de doğumların ve istemli düşüklerin çoğunlu-
ğunun sağlık kuruluşlarında yapıldığı ve sağlık personeli
ile karşılaşmanın yoğun olarak yaşandığı göz önünde bu-
lundurulduğunda özellikle doğum ve düşük sonrası
dönem aile planlaması hizmetlerine ihtiyacı olan kadın-
lara ya da çiftlere ulaşmak için iyi bir fırsattır.11

Türkiye’de üreme ve cinsel sağlığa yönelik hizmet
ve bilgi alma süreçlerinde sağlık hizmeti sunanlar ile
hastalar/hizmete ihtiyaç duyanlar arasında iletişime
dair birçok sorun da yaşanmaktadır. CETAD’ın 2006 yı-
lında yaptığı çalışmada görüşülen kişilerin çoğunluğu

bir sağlık personeline cinsellik ve üreme sağlığını ilgi-
lendiren bir konunun paylaşımı, ifadesi ve aktarımının
büyük oranda sıkıntı yarattığını ve bu aşamanın kolay-
laştırılması gerektiğini ifade etmişlerdir.20 Bilgilen-
dirme, eğitim ve danışmanlık sağlık çalışanları
tarafından da önemli bulunmaktadır. Ancak sağlık ça-
lışanları; zaman kısıtlılığı, cinsel sağlık ve üreme sağ-
lığı konularında söze nasıl başlayacağını bilememe,
sağlık öyküsü alırken cinsellikle ilgili konuları sorgu-
lamaktan çekinme ve kendini yetersiz görme benzeri
nedenlerle danışmanlık rollerini gerçekleştiremedikle-
rini ifade etmişlerdir.18

Üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin en
önemli ancak genellikle ihmal edilen unsuru olarak da-
nışmanlık; yüzyüze konuşma sırasında bir kişinin diğe-
rinin belli bir konuda karara varmasını kolaylaştırmak
için çözüm seçenekleri sunarak yardımcı olmasıdır. Da-
nışmanlık hizmet alanı ikna etmek için bir araç olarak
kullanılamaz. Bireyin kendi düşünce, seçim ve kararını
oluşturmasına yardımcı olacak şekilde belli bir konuda
uzmanlaşmış kişilerce aydınlatılması, kişiye yöntemler
ve seçeneklerle ilgili bilgi sunarak kendisine en uygun
olan yöntemi seçmesine yardım etmektir.7,22,23 Danış-
manlık, uzmanların işbirliği yapması ya da ortaklığı ola-
rak da ifade edilmektedir. Hizmet sunan kişi aile
planlaması ve üreme sağlığı hizmetleri konusunda bilgi
ve beceri sahibi olan kişidir. Başvuran kişi ise; kendi ya-
şamını, isteklerini ve gereksinimlerini herkesten daha
iyi bilen kişidir. Danışmanlığın başarılı olması için bu iki
uzmanın bilgilerini birbiriyle paylaşmaları gerekir. Bu
paylaşımın amacı başvuran kişinin üreme sağlığı ile il-
gili konularda karar almasına ve sorunlarını çözmesine
yardımcı olmaktır.23 Yapılan birçok çalışma hasta ve hiz-
met sunucusu arasında etkili iletişimin üreme sağlığı ala-
nında hastaların bu sürecin bir parçası olması, kararlara
katılması ve hasta memnuniyeti açısından önemine de-
ğinmektedir.24,25 Sağlık hizmeti alanların kendilerini
ifade etmelerini sağlamanın ve beklentilerini karşılama-
nın çözümü etkili iletişimdir. Rahat bir ortamda sağla-
nan etkili bir danışmanlık, özellikle istenmeyen
gebeliklerin önlenmesi ve kontraseptif kullanımını teş-
vik etmede, bilinçli kontraseptif yöntem seçimini,  seçi-
len yöntemin doğru, düzenli ve uzun süreli
kullanılmasını sağlamada önemli bir role sahiptir.25,26

Böylece yöntemi bırakmak için ya da yöntemle ilgili so-
runlara yönelik yapılacak klinik ziyaretler azalacağı için
sağlık personelinin zamanını etkili ve verimli kullanma-
sını sağlar. Bilinçli ve gönüllü seçim yapan bireylerin
yöntemden memnun kalma olasılığı daha yüksektir. Bu
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kişiler ayrıca çevrelerine kendi olumlu deneyimlerinden
söz ederek aynı zamanda hizmetin en iyi tanıtıcısı da
olabileceklerdir. Başvuran kişilere etkili danışmanlık ya-
pabilmek için sağlık profesyonelleri gebeliği önleyici
yöntemler hakkında yeterli bilgiye ve iyi bir iletişim be-
cerisine sahip olmalıdır. Danışmanlık bireyleri belli bir
yöntemi kullanmaya ikna etmek, yönlendirmek veya
zorlamaktan çok, bireyin bilinçli seçimler yapmasına
yardımcı olmayı gerektirmektedir.27 Ayrıca çiftler yön-
tem kullanmak istemiyor ya da herhangi bir yöntemi
reddediyorsa bu kararları da yeterli bilgiye dayalı olma-
lıdır.  Danışmanlık, hizmetten ve yöntemden memnun
kalan kullanıcıların sayısında ve sürekli kullanım oran-
larındaki artış ve karşılanabilecek risklerdeki azalma ne-
deni ile verimi çok yüksek bir hizmet alanı olarak etik
açıdan da ayrı bir öneme sahiptir.28

Aile planlaması danışmanlığı hasta/danışan mer-
kezli bir süreçtir ve hastaların kendi ilgi ve ihtiyaçları
üzerine odaklanmaktadır. Danışmanlığın amacı; danı-
şanların üreme sağlığı ve aile planlaması ile ilgili ihtiyaç
duyduğu tüm doğru ve tarafsız bilgiyi ve kendi kararla-
rını vermelerini sağlamaktır. Danışmanlık adımlarını
içeren GATHER şu bileşenlerden oluşur: GREET (Karşı-
lama) başvuranı nazikçe, saygılı bir şekilde karşılamayı,
başvuran ile sağlık personeli arasında güvene dayalı bir
ilişki kurmaya dayanır. ASK (Sorular sormak) hasta-
lara/başvuranlara kendi yaşamları (yaşı, medeni durumu,
gebelik sayısı, doğum sayısı gibi) hakkında basit ve anla-
şılır sorular sormayı ve hastaların cevaplamalarına ön-
derlik etmeyi içerir. TELL (Bilgi vermek) başvuranların
yaşamları ve tercihlerini de içeren mevcut korunma
yöntemleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ko-
runma konusunda bilgi vermeyi içerir. HELP (Yardımcı
olma) başvuranın tercihlerine ve gereksinimlerine uya-
cak bir aile planlaması yöntemine karar vermesine yar-
dımcı olmayı içerir. EXPLAIN (Açıklayıcı bilgiler
verme) başvuranın seçtiği yöntemle ilgili olarak, yön-
temi nasıl kullanacağı, olası yan etkileri ve nasıl temin
edeceğine ilişkin bilgileri içerir. RETURN başvuranın
seçtiği metot ile ilgili olarak; kontrole çağırma, ziyaret
veya telefon ile sağlık ekibine nasıl ulaşabileceği hak-
kında bilgiyi içerir.23,25,27

Sağlık hizmeti verenler öncelikle sağlık personeli
ve sağlık hizmeti alanlar arasındaki uyumu ve empatiyi

ilk temas noktası olarak görmelidirler. Rol ve statüden
kaynaklanan engeller, akademik ve mesleksel gelişme
farklılıkları nedeniyle taraflar sağlıklı iletişimde buluna-
mayabilirler. Danışmanlık sırasında başvuranla sağlık
personelinin etkileşimi aktif ve mutlaka onun gereksi-
nimlerini ortaya koymaya yönelik olmalıdır. Bireyin sta-
tüsü, gereksinimleri, sorun ve endişelerinin neler olduğu
ve ona nasıl yardımcı olunabileceği üzerinde yoğunla-
şılmalıdır.28-30

Üreme sağlığı hizmetlerinde danışmanlık, hizmet
alanları, karar süreçlerinin bir parçası olarak güçlendir-
meyi amaçlamaktadır. Bu süreçte ilk sırada bilginin ve
kararların paylaşımının güçlendirilmesi gelmektedir. Su-
nulan hizmetler hakkında bireylerin görüşleri alınmalı-
dır. Örneğin sağlık personeli bireylere kontraseptif
yöntem seçmelerinde yardımcı olurken, aynı zamanda
bireyin kendi kararlarına ve duygularına önem vermeli
ve bireyler kendilerine ait kararları alabilmeleri nokta-
sında desteklenmelidir.23

Danışmanlık sırasında ayrıca yetişkinlere oranla
gençlere daha fazla zaman ayrılmalıdır. Çalışmalar genç-
lerin arasında güvenli olmayan cinsel davranışlar ve gü-
venli cinsellikle ilgili olumsuz algıların yaygın olduğunu
ortaya koymaktadır.31,32 Bireylerin erken yaşta öğren-
dikleri davranış kalıplarını benimsedikleri ve yaşamları
boyunca sürdürdükleri bilinmektedir. Gençlere erken
yaşlardan itibaren kondom kullanmanın yararları ve
riskli davranışlar öğretildiğinde cinsel yolla bulaşan has-
talıklar önlenmekte ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları ka-
zandırılmaktadır.

Sonuç olarak; üreme sağlığı ve aile planlaması hiz-
metlerinde görev alacak sağlık profesyonellerine danış-
manlık becerisinin kazandırılması ve sürekli eğitimlerle
desteklenmesi ile, üreme sağlığı ve aile planlaması hiz-
metlerinin etkinliği ve kalitesi artırılarak, toplumun sağ-
lık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlanabilecektir.
Etkili iletişimle kaliteyi geliştirip, hizmete erişimi artı-
rarak, istenmeyen gebelikten korunmak ve tekrarını ön-
lemek mümkün olabilecek, üreme sağlığı ve aile
planlaması hizmetlerine olan talep ve hizmetten mem-
nuniyet artacaktır. Sağlık profesyonellerinin bilgileri ve
bilgiyi kullanma becerilerinin büyük ölçüde gelişmiş ol-
ması gerekmektedir.

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2015;1(2)

33



Mine YURDAKUL ve ark. ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİNDE SAĞLIK EĞİTİMİ, İLETİŞİM  VE DANIŞMANLIK

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 2015;1(2)

34

1. World Health Organization 2011, Global and
rejional estimates of  unsafe abortion and as-
sosiated mortality in 2008, Sixth Edition,
http://whglibdoc.who.int/publications/2011/
978924150118 eng.pdf,erişim tarihi 2.01.2014.

2. United Nations Population Fund 2012, The
Deadly gap: Meeting the unmet need for re-
productive health care, www.unfpa.org, erişim
tarihi: 02.01.2014.

3. Speidel JJ, Rocca CH, Thompson KM, Harper
CC. Pregnancy: not a disease but still a health
risk. Contraception 2013;88(4):481-4.

4. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Genel Müdürlüğü, Üreme sağl-
ığına giriş katılımcı rehberi, Cinsel Sağlık/
Üreme Sağlığı 2009;No:1-B.

5. World Health Organization, Reproductive
health, http://www.who.int/topics/reproductive_
health/en/, Erişim Tarihi: 21.12.2013.

6. Akın A, Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı
Raporu (Özet). SB Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara; 1994.

7. Freshwater D. Counselling skills for nurses,
midwives and health visitors. Philadelphia,
USA: Open Universty Press; 2003.

8. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Vakalarla
Türkiye’de üreme hakkı. İstanbul: Turab
Tanıtım Yayınları; 2012.

9. World Health Organization, Framework for 
Ensuring Human Right in the Provision of
Contraceptive Information and Services.
Geneva; 2014. p.12-22.

10. World Health Organization, Ensuring Human
Rights in the Provision of Contraceptive İnfor-
mation and Services; Guidance and Recom-
mendations. Genava; ,2014. p.4-24.

11. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-
tüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması
2013, Ana Rapor, Kasım 2014.

12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,Türkiye’de
kadının durumu 2012,,http://www.kadininsta-
tusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr,  
erişim tarihi: 17.01.2014.

13. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Ensti-
tüsü, 2005 Ulusal Anne Ölümleri Çalışması,
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması Genel Müdürlüğü ve Avrupa Ko-
misyonu Türkiye Delegasyonu. Ankara; 2006.

14. Nüfus Planlaması Hakkında Kanun T.C.
Resmi Gazete, 18059, 27.05.1983.

15. Akın A. Türkiye’de değişen nüfus ve sağlık po-
litikaları doğrultusunda, isteyerek düşükler ve
üreme sağlığı hizmet sunumunda geleceğe
bakış. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2012;10,
Özel Sayı 1:42-60.

16. Erbaydar T. Halk sağlığı açısından sağlık ile-
tişimi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 2003;5(4):45-51.

17. Dehlendorf C, Rinehart W. Communication in
reproductive health: Intimate topics and chal-
lenging conversations. Patient Educ Couns
2010;81(3):321-3.

18. Coşkun A. Gebelik ve üreme sağlığı dan-
ışmanlığı. 5. Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması
Kongre Kitabı. Ankara; 19-22 Nisan 2007.

19. Hall KS, Moreau C, Trussell J. Associations
between sexual and reproductive  health com-
munication and health service use among
U.S. adolescent women. Perspect Sex Re-
prod Health 2012;44(1):6-12.

20. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
(CETAD). Cinsel sağlık ve üreme sağlığı
araştırması, cinsel sağlık ve üreme sağlığı
alanında ulusal ve yerel medya yoluyla savu-
nuculuk projesi. İstanbul; 2006.

21. Aytaç U, Şener S. Aile planlaması kalite
araştırmaları 1998-2000 karşılaştırmalı ra-
poru. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve
Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara;
2001.

22. Hatcher RA, Rinehart W, Blackburn R, Geller
JS, Shelton JD. The Essentials of Contracep-
tive Teknology, Baltimore, Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health, Popula-
tion Information Program, Fourth Printing;
2003.

23. Rinehat W, Rudy S, Drennan M. GATHER
Guide to Counseling, Population Reports,
1998, Series J, No.48, John Hopkins Univer-
sity School of Public.

24. University of Technology, Sydney (UTS) and
Family Planning NSW (FPNSW), Developing
Effective Communication Between Doctors
and Clients: Sexual and Reproductive Health
Consultations; 2009. p.1-52.

25. Lee JK, Parisi SM, Akers AY, Borrero S,
Schwarz EB. The Impact of contraceptive
counseling in primary care on contraceptive
use. J Gen Intern Med 2011;26(7):731-6.

26. Madden T, Mullersman JL, Omvig KJ, Secura
GM, Peipert JF. Structured contraceptive
counseling provided by the Contraceptive
CHOICE Project. Contraception 2013;88(2):
243-9.

27. Hatcher RA, Trussell J, Stewart FW, Cates
GK, Stewart F, Guest D. Kowal, Contracep-
tive Tecnology, 17th ed. Arden Media Inc. New
York; 1998.

28. Elçioğlu Ö, Ünlüoğlu İ, Özalp S. Aile planla-
ması danışmanlık hizmetleri ve kalite. Sağlık
ve Toplum 2000;10(3):3-7.

29. Pal A, Mohan U, Idris MH, Masood J. Factors
affecting unmet need for family planning in
married women of reproductive age group in
urban slums of Lucknow. Indian Journal of
Community Health 2014;26(1):44-50.

30. Kömürcü N, Yılmaz. C, Erkan HA, Bilgin Z,
İşler S, Karakaya E ve ark.. Aile planlamasına
yönelik danışmanlık basamaklarındaki uygu-
lamalarda yaşanan sorunlar, çözüm önerileri.
Hemşirelik Forumu Dergisi 2002;4(6):26-30.

31. World Health Organization, Department of Ma-
ternal, Newborn, Child and Adolescent Health
Counselling for Maternal and Newborn Health
Care: A Handbook for Building Skills; 2013.

32. Caufield KA. Controlling fertility. In: Youngkin
EQ, Davis MS, eds. Women's Health: A Pri-
mary Care Clinical Guide. 3rd ed. Upper Sad-
dle River, NJ: Person/Prentice Hall; 2004.
p.165-226.

KAYNAKLAR


