Dünya Ebeler Günü (DEG) 2020
Ebeler; Kutlayın, Görünün, Harekete geçin, Birleşin.
Bütün dünya, düzeni alt üst eden koronavirüsün neden olduğu ciddi sorunlarla boğuşurken, kadınlar gebe
kalmaya ve bebekler doğmaya devam ediyor. Temel bakım verenler olarak ebeler, zor koşullarda,
genellikle kendi yaşamlarını ve esenliklerini riske atarak topluluklarda, sağlık merkezlerinde, hastane
servislerinde yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Ancak ebeler Covid-19 ile kapasitesi zorlanan bir sağlık
sisteminde hastalanıp hayatını kaybederse, hamile kadınlara, lohusalara, yenidoğanlara ve ailelerine
gerekli bakımı sunamayacaklardır.
Doğum, hayatın normal bir parçasıdır ve salgın nedeniyle durmaz. Bu zor zamanlarda:

UNFPA, tüm ebelerin çalışmalarını takdir edip alkışlamakta ve COVID-19
sırasında onları korumak için yanlarında durma sözü vermekte ve ulusal
hükümetlerle birlikte çalışmaktadır.
Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) 27 Mart'ta yayınladığı bildiride, HÜKÜMETLERE, EBELERE ACİL
OLARAK KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SAĞLAMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUR:
https://www.internationalmidwives.org/icm-news/icm-urgently-calls-for-governments-to-provideppe- to-midwives.html
Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler sağlık profesyonellerine kişisel koruyucu ekipman (KKE)
sağlamakla yükümlüdür, ancak siparişlerinde ebeleri hesaba katmayı ihmal etmektedirler.
Hükümetler, süreci hızlandırmalı ve ebelere sahada görevli diğer tüm sağlık çalışanları ile birlikte eşit bir
çalışma alanı sunmak için onlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
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5 Mayıs 2020'de UNFPA yıllık Dünya Ebeler Günü kutlamaları için hazır! Uluslararası Ebeler
Konfederasyonu (ICM) tarafından düzenlenen bu yılki kutlamanın teması:

‘Ebeler – Kutlayın. Görünün. Harekete geçin. Birleşin.’

2

Etkinliğin Amaçları:
I.

Anne ve yenidoğan sağlığına ilgi duyan herkese ebelerin anne, yenidoğan ve ergen sağlığının
geliştirilmesi ile anne ve yenidoğan ölümlerinin ve hastalıklarını azaltılmasında ne kadar önemli

II.

bir rol oynadığı konusunda bilgilendirmek.
Ebelerin başarılarını ve cinsel sağlık ile üreme, anne ve yenidoğan sağlığında daha iyi sonuçların

III.

elde edilmesine sundukları katkıları kutlamak.
Karar alıcılara ebelerin mesleki rollerini icra edebilmeleri için destekleyici işgücü politikaları
uygulamaya ve çalışmalarını kolaylaştıran bir ortam sağlamaya motive etmek.

ICM, DEG 2020'yi COVID-19 salgını sırasında kutlamak için birden çok
dilde araç kiti/kaynak doküman ile ayrıca bir rehber hazırlamıştır.
https://www.internationalmidwives.org/icm-events/internationalday-of-the-midwife-2020.html

Toplumun aşağıdaki hususları bilmesi önemlidir:
Şu anda gebe kadınların genel nüfustan daha yüksek koronavirüs kapma riski altında
olduğunu gösteren bir kanıt yoktur. Enfeksiyon kaparsa, sağlıklı hamile kadınlarda ve
bebeklerde ciddi hastalık veya ölüm riski düşüktür Virüsün enfeksiyon kapmış bir anneden
karnındaki bebeğe geçebileceğine dair yeni kanıtlar ortaya çıkmış olsa da (doğumdan sonra
bulaştırılmış olabilecek enfeksiyonları elemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır), bu
kanıtlar, çok az sayıda vakaya dayanmaktadır. Ayrıca bebek için önemli bir zararlı etki
görülmemektedir.
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-pregnancy-childbirth-and-breastfeeding
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-files/2020/03/icm-statement_upholding-womens-rights-during-covid195e83ae2ebfe59.pdf
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronavirus-pregnancy/covid-19-virus-infection-and-pregnancy/

COVID-19, sağlık kaynakları yönlendirildikçe ve doğum birimleri kapatıldıkça muhtemelen
ebeleri ve ebelik hizmetlerini de etkileyecektir. Ebeler, kadınlara ve yenidoğanlarına hizmet
etmeye devam etmek için dirençli ve cesur olmalıdır.
Bu zor zamanlarda, UNFPA aşağıda yer alan hususlardaki kararlılığını sürdürmektedir:
1. Anne sağlığından sorumlu işgücünü korumak
2. Kadınlara ve bebeklerine güvenli ve etkili doğum bakımı sağlamak
3. Anne sağlığı sistemlerini sürdürmek ve korumak
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TEMEL Mesajlar:
1) Ebeler, kaliteli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin sunulmasında ve kadınların
üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerine olanak sağlanmasında hayati bir öneme
sahiptir. Ebeler, aşağıdaki hizmetleri sunarak kadınların belirtilen haklardan
yararlanabilmelerinin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır:
➢ Gebelik aralığı da dahil olmak üzere aile planlaması danışmanlığı ve hizmetleri
➢ Kaliteli doğum öncesi bakım hizmetleri
➢ Normal gebelikler için güvenli doğum hizmetleri ile gebelik ve doğumda
komplikasyonlar oluşması durumunda acil obstetrik bakım hizmetleri almaları için
hastaları zamanında sevk etme
➢ Temel yenidoğan bakımı
➢ Kaliteli doğum sonrası bakımı ve doğum sonrası aile planlaması hizmetleri
➢ HIV ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda danışmanlık, test yapmak ve
anneden çocuğa HIV bulaşmasını önlemek
➢ Yasaların izin verdiği ölçüde kapsamlı kürtaj bakımı
➢ Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarına ve kadın sünneti gibi zararlı
uygulamaların önlenmesine yönelik hizmetler
➢ Rahim ağzı ve meme kanseri taramaları gibi diğer kapsamlı cinsel sağlık ve üreme
sağlığı bilgi ve hizmetleri
➢ Yasal olarak izin verilen ülkelerde güvenli kürtaj bakımı
2) Ebeler, sağlık hakkından yararlanılmasına ve sağlıklı ve doyurucu bir hayat yaşamaya
yardımcı olur. Bir kadının bu temel insan hakkını kullanması için doğurganlığını kontrol
edebilmesi ve iyi üreme sağlığı hizmetlerine ve doğru bilgilere erişebilmesi gerekir.
Ebeler, kadınların bu haklarından yararlanmasına yardımcı olur. Örneğin:
➢ Kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı, yaşam hakkı, işkence yasağı, sağlık hakkı, özel
hayatın gizliliği, eğitim hakkı ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı de dahil olmak
üzere birçok insan hakkıyla ilgilidir.
➢ Ebeler, gebe kadınların coğrafi veya sosyal konumlarına bakılmaksızın doğumda
kaliteli, yetkin hizmet alma haklarını kullanmasını sağlar.
➢ BM üye devletleri, kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili haklarını gözetmek,
onları korumak ve bu haklardan yararlanılmasını dağlamakla yükümlüdür. Ebeler bu
paradigmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
3) Ebeler, toplumsal cinsiyet eşitliği hareketinde hayati bir rol oynamaktadır: Her gün,
ebeler, işin her bölümünde, doğumun her aşamasında kadınların kaliteli ve ebe
yardımlı bakımını sürdürmektedir.
➢ Ebeler özellikle sağlık ve insan hakları hususlarında kadınların güçlendirilmesine
katkıda bulunur.
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4) Ebeler güçlü ve dayanıklı sağlık sistemlerinin temel taşıdır.
 Ebeler, topluluklarında, kliniklerinde, hastanelerinde ve sağlık sisteminde savunucu
ve yenilikçidir. Onlara saygı duyun, değer verin ve onları destekleyin.
 Ebeler, diğer sağlık çalışanları gibi, kaliteli sağlık danışmanlığı ve bakımı yoluyla
insanların hayatlarını iyileştirme gücüne sahiptir.
5) Ebeler her gün kadınlarla çalışır, doğumun her aşamasında bakımlarında onlarla
ortaklık yapar. Ebeler, kadınlarla ortaklık kurmak ve gebelik, doğum ve doğum sonrası
dönem boyunca güven ve karşılıklı ilişkiler kurmak için eşsiz bir fırsata sahiptir. Bu
ilişkiler sayesinde ebeler, ailelerin ve toplulukların güvenilir üyeleri haline gelir.
6) Ebeler insani krizlerle karşı karşıya kalan ve şu anda koronavirüsten etkilenen
ülkelerde çok dirençli ve cesur davranmıştır. Birkaçını saymak gerekirse Afganistan,
Bangladeş, İran, Çin, Tayland, Suriye, Libya, Fas, Burkina Faso, Güney Afrika, Yemen
gibi ülkelerde gebe kadınlara ve yenidoğanlarına temel sağlık ve hayat kurtarıcı
hizmetler sunmaya devam etmektedirler.
7) Karar vericiler
 Tüm ebelere, kendilerini ve hizmet ettikleri kadınları korumak için koronavirüs salgını
sırasında koruyucu ekipman sağlanmalıdır. 
 Herkesi kapsayan sağlık güvencesini gerçeğe dönüştürmek için ebelere daha fazla
yatırım yapılması gerekmektedir. Bunu yapabilirsiniz.
 Sağlık hizmetlerini iyileştirmek için ebelerin etkisini ve liderliğini arttırın. 
 Bu yıl, kaynaklara yönelebilmemiz ve en çok ihtiyaç duyulan yerlerde değişiklik
yapabilmemiz için daha iyi sağlık işgücü verileri toplamayı taahhüt edin.
Bu vesileyle, aşağıdaki hususları gerçekleştirmek önemlidir:
a) Ebelerin, sağlıklı ailelerin, toplulukların ve sağlık sistemlerinin bel kemiği olduğunu vurgulayın.
b) Ebelerin, genel sağlık güvencesinin temel işgücü olduğunu vurgulayın.
c) Ebelerin devam eden korona salgını sırasındaki hikayelerini ve kadınlara ve yenidoğanlarına
sundukları hizmetleri belgeleyin. Bu hikayeler derlenmeli ve hem ebelerin hem de hizmet
ettikleri kadınların güvenliğini sağlamak ve ebeler için uygun bir ortam oluşturularak ebeliğe
daha fazla yatırım yapılmasını desteklemek için yaygın savunuculuk amacıyla kullanılmalıdır.
d) Dünya genelinde anne ve yenidoğan ölümlerinin azaltılmasının hala büyük bir sorun olmaya
devam ettiğini vurgulayın. Her yıl 295.000 kadın gebelik ve doğum sırasında ölmeye devam
ederken (DSÖ 2019), doğumun ilk birkaç haftasında yaklaşık 2,6 milyon bebek ölmektedir.
Bunun yanı sıra her yıl 2,6 milyon ölü doğum meydana gelmekte, bunların yarısından fazlası
doğum başladıktan sonra gerçekleşmektedir.
e) Bu ölümlerin %99'u gelişmekte olan ülkelerde yaşanmaktadır, bu nedenle dünya geneline ebe
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eksikliğini acilen ele almamız ve ebelerin yetkin ve küresel standartlara göre eğitilmiş olmasını
sağlamamız gerekmektedir.
f)

Sağlık konusundaki sürdürülebilir kalkınma amacına (anne ve yenidoğan ölüm ve hastalıklarının
ortadan kaldırılması ve cinsel üreme sağlığı ve haklarına herkesin erişiminin sağlanması)
ulaşmak için kaliteli ebelik bakımına yönelik yatırımlarda sağlanacak artışın asli bir rol oynadığını
vurgulayın;

g) ‘Ebeler uluslararası standartlara göre eğitildiğinde ve ebelik, aile planlaması hizmetini de
içerdiğinde, tüm anne ölümleri, ölü doğumlar ve yenidoğan ölümlerinin %80'inden fazlasını
önleyebilir. Bu etkiyi sağlamak için ebelerin belgelendirilmesi, düzenlemeye tabi tutulması,
sağlık sistemlerine tam olarak entegre edilmesi ve meslekler arası ekipte çalışması
gerekmektedir.’ DSÖ, 2020
h) Her gün 800'den fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden ölmektedir. Bu
yaklaşık her 2 dakikada bir kadın anlamına gelmektedir.
Ölen her kadın için tahmini 20 veya 30 kişi yaralanmakta, sakat kalmakta veya enfeksiyon
geçirmektedir. Bu ölümlerin, yaralanmaların ve enfeksiyonların çoğu önlenebilirdir.
i)

30 milyon kadın bir sağlık kuruluşu dışında doğum yapmakta, 45 milyon kadın yeterli doğum
öncesi bakım almamakta, 200 milyon kadının doğum kontrol ihtiyacı karşılanmamaktadır. 25
milyon güvensiz kürtaj vardır. 350 milyon kadın ve erkeğin tedavi edilebilir dört CYBE'den biri
için tedavi edilmesi gerekmektedir ve 2 milyon yeni HIV enfeksiyonu vardır. Tüm bu boşlukları
gidermek için mutlaka kaliteli ebelik bakımına yatırım yapılmalıdır. (Lancet 2019)

j)

İyi eğitimli ve destekli ebelerin, gebelik ve doğum sırasında kadın ve bebek bakımı, doğum
kontrol aracı sağlama, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları yönetme (HIV dahil), kapsamlı kürtaj
bakımı ve fazlası dahil olmak üzere tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin %87'sinden
fazlasını sağlayabileceğini vurgulayın.

k) İyi eğitimli ebelerin düzgün bir şekilde yerleştirilmelerini ve işte kalmalarını sağlamak için yeterli
bir politika çerçevesine ve daha iyi çalışma koşullarına duyulan ihtiyacı vurgulayın.
l)

Ebelerin gebelik ve doğum sırasında yaptıkları işin değerine görünürlük kazandırın. Ebelerin
Bangladeş, Sudan, Haiti, Nijerya, Sierra Leone, Liberya, Suriye gibi yerlerde insani krizlerde
oynadığı önemli rolü vurgulayın (uygunsa).

m) Ebelerin topluluklar içinde, kadınlarla ve aileleriyle ortaklaşa çalışarak sağladığı kültürel açıdan
hassas, kadın merkezli bakımı vurgulayın.
n) Hemşirelere ve ebelere yapılan yatırımların getirisi iyidir. BM Üst Düzey Sağlık İstihdam ve
Ekonomik Büyüme Komisyonunun raporuna göre, sağlık sektöründe ve sosyal sektörde eğitim
ve istihdam yaratma amacıyla yapılan yatırımlarının, sağlıkta daha iyi sonuçları, küresel sağlık
güvenliği ve kapsayıcı ekonomik büyüme geri dönüşüyle sonuçlanmaktadır.
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Önerilen Sosyal Medya Mesajları
Facebook
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Gebelik ve doğum nedeniyle her gün 800'den fazla kadın ölüyor. Bu ölümlerin %99'u gelişmekte olan
bölgelerde yaşanıyor. Ebeler, anne ve yenidoğan ölümlerinin ve sakatlıklarının üçte ikisinden fazlasını
önlemeye yardımcı olabilir. Önlenebilir anne ölümlerini sona erdirmek için ebeleri destekleyin!
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Ebelerin bebekleri doğurtmaktan daha fazlasını yaptığını biliyor muydunuz? Ebe eğitildiğinde ve
desteklendiğinde, tüm cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin %85'inden fazlasını sağlayabilir. Buna
gebelik ve doğum sırasında annelerin ve bebeklerin bakımı, doğum kontrol araçlarının sağlanması, HIV
dahil cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yönetimi ve daha fazlası dahildir. Cinsel sağlığa ve üreme
sağlığına herkesin erişimini sağlamak için ebeleri destekleyin!
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Dünyayı alt üst eden COVID-19 salgınının ortasında, ebeler, direnç göstererek gebe kadınlara hayat
kurtaran hizmetler sunmaya devam ediyor, böylece kadınlar ve bebekleri için sağlıklı sonuçlar elde
edilmesini sağlıyor.
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Sahra Altı Afrika'da doğumların sadece yarısı yetkin sağlık personeli yardımı ile yapılıyor. Gebelik ve
doğum sırasında kaliteli bakıma erişim her kadının hakkıdır. Kadınların ve yenidoğanların hayatlarını
korumak için ebeleri destekleyin! (Kaynak: DSÖ, 2016 verileri)
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Anne ve yenidoğan sağlığı yakından ilişkilidir. 2016 yılında hayatının ilk ayında 2,6 milyon çocuk öldü. Bu,
her gün 7.000 yeni doğan ölümü anlamına geliyor. Bu bebeklerin yaklaşık 1 milyonu ilk gün ölürken 1
milyona yakını sonraki altı gün içinde öldü. Ebeler, yenidoğanlara hayatlarını kurtaracak bakımı sağlar ve
önlenebilir yenidoğan ölümlerini sona erdirmek için hayati önem taşır.
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Dünya genelinde ihtiyaca dayalı hemşire ve ebe eksikliğinin 2013 yılında 9 milyon olduğu tahmin
edilmektedir. Ebeler cinsel, üreme, anne ve yenidoğan sağlık hizmetleri için gereken temel bakımın
%87'sini sağlayabilir. Lütfen ebeleri destekleyin, çünkü kadınların ve yenidoğanların yaşamlarının
korunmasında önemli bir rol oynuyorlar.
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Ebeler, tüm temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin %87'sini sağlayabilir. Ancak anne ve
yenidoğan ölümlerinin %90'ından fazlasının gerçekleştiği 73 ülkede ebelik işgücü ihtiyacının yalnızca
%42'si bulunmaktadır. Ebeleri destekleyerek ve savunarak anne ve yenidoğan ölümlerinin sona
erdirilmesine yardımcı olun!
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5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde doğum zamanında bakım kalitesinin iyileştirilmesi, ölü doğumları,
anne ve yenidoğan ölümlerini azaltmak için en etkili strateji olarak tanımlanmıştır. Hayat kurtarmak için
ebeleri destekleyin.
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Anne ve yenidoğan ölüm oranlarının yüksek olduğu ülkelerin %78'i, 2030 ebelik işgücü tahminlerinde
önemli eksiklikler yaşayacağı görülmektedir. Kaliteli bakım ile öncülük etmek için ebelere yatırım yapın!
5 Mayıs, Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
Yüksek ihtiyaç sahibi ülkelerdeki ebe kadrolarının %80'i yetersiz veya kalitesiz ekipman ve öğretim elemanı
eksikliği ile mücadele etmektedir. Ebeliğin bir meslek olarak desteklenmesine yardımcı olun ve savunun!
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanmaktadır.
225 milyon kadın gebe kalmak istemiyor, ancak doğum kontrol yöntemi kullanmıyor. Modern yöntemlerle
karşılanmayan tüm ihtiyaçlar karşılanırsa, yılda 52 milyon istenmeyen gebelik ve böylece 70.000 kadının
gebelikle ilgili nedenlerden ölümü önlenebilir. Ebeler kaliteli aile planlamasına erişimi iyileştirir.
Ek Referans Malzemeler
DSÖ. ‘2000-2017 anne ölümlerindeki eğilimler: DSÖ, UNICEF, UNFPA, Dünya Bankası Grubu ve Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü’
/ ‘Trends in maternal mortality 2000 to 2017: estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the
United Nations Population Division’. Cenevre: Dünya Sağlık Örgütü; 2019. (https://unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Maternal_mortality_report.pdf)
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ‘Dünyanın Ebelik Durumu 2014’ / ‘State of the World’s Midwifery 2014’
(https://www.unfpa.org/sowmy)
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü, '2030'a geri sayım: Anne, Yenidoğan ve Çocukların Hayatta
Kalma Durumu' / ‘Countdown to 2030: Maternal, Newborn, and Child Survival’ (http://countdown2030.org/reports-andpublications/countdown-2017-report)
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu, ‘Çocuk Ölümlerinde Seviyeler ve Eğilimler, 2017’ / ‘Levels and
in
Child
Mortality 2017’ (https://data.unicef.org/resources/levels-trends-child-mortality/)

Trends

Dünya Sağlık Örgütü, ‘Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarına İlişkin Küresel Strateji: İşgücü 2030’ /‘Global
on
Human Resources
for
Health: Workforce
2030’
(http://www.who.int/hrh/resources/globstrathrh-2030/en/)

Strategy

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ‘Cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile hakları’ / ‘Sexual and reproductive health
and rights’
https://www.ohchr.org/en/issues/women/wrgs/pages/healthrights.aspx
UNFPA ‘Evrensel Periyodik Gözden Geçirmenin İkinci Turundan Çıkarılan Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ile Hakları ile İlgili
Taahhütten Eyleme’ / ‘From Commitment to Action on Sexual and Reproductive Health and Rights Lessons from the Second
Cycle of the Universal Periodic Review’
https://www.unfpa.org/publications/commitment-action-sexual-and-reproductive-health-and-rights-0
Dünya Sağlık Örgütü, ‘Üreme sağlığı ve insan hakları: geleceğe uzanan yol’ / ‘Reproductive health and human rights: the way
forward’
https://www.who.int/bulletin/volumes/88/8/09-073833/en/
Guttmacher Enstitüsü ‘Rehberlik Etme Zamanı: Dünya Çapında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ile Haklarında İlerleme Sağlamaya
Yönelik Yol Haraitası’ / A Time to Lead: A Roadmap for Progress on Sexual and Reproductive Health and Rights Worldwide

8

https://www.guttmacher.org/gpr/2018/09/time-lead-roadmap-progress-sexual-and-reproductive-health-and-rightsworldwide’

Uluslararası Af Örgütü, “Cinsel Haklar ve Üreme Hakları’ / ‘Sexual and Reproductive Rights’
https://www.amnesty.org/en/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights/
Ekonomik ve Sosyal Konsey (May 2016)
Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı ile ilgili 22 No’lu Genel Yorum (2016) (Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme’nin 12. Maddesi)
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41T
ob 4CvIjeTiAP6sGFQktiae1vlbbOAekmaOwDOWsUe7N8TLm%2BP3HJPzxjHySkUoHMavD%2Fpyfcp3Ylzg
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Ek 1: Ülke düzeyinde ebeliği savunmak için genel veriler
●

●

●

●
●
●
●

●

●

●
●
●

2030 yılına kadar herkesi kapsayan sağlık güvencesi oluşturmak için dünyanın 9 milyon daha fazla
hemşire ve ebeye ihtiyacı vardır. Bu eksikliklerin büyük kısmı Güney Asya ve Afrika'dadır. (DSÖ
Küresel Stratejisi, 2016)
3 no.’lu SKA olan küresel anne ölüm oranını 70'in altına düşürmek için, 2016-2030 yılları arasında
AÖO’nun küresel olarak her yıl ortalama %7,5 oranında azaltılması gerekecektir ve bunun için
ebelik hizmetleri olmazsa olmazdır. Bu, 1990-2015 yılları arasında dünya genelinde gözlemlenen
yıllık %2,3 azalma oranının 3 katından fazlasını gerektirecektir. (Geri Sayım 2030, 2017)
2017 yılına ilişkin küresel tahminler, 295.000 (UI 279.000 ila 340.000) anne ölümünün olduğunu
göstermektedir. Bu sayı, tahmini 451.000 (UI 431.000 ila 485.000) anne ölümünün kaydedildiği
2000 yılına göre %35 daha düşüktür.
Dünya genelindeki anne ölümlerinin yaklaşık %99'u gelişmekte olan bölgelerde yaşanmaktadır.
(DSÖ Anne Ölümleri Bilgi Formu, 2016)
2017'de dünya genelinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşam boyu anne ölüm riskinin 190'da
1 olduğu tahmin ediliyordu. Bu, 2000'deki 100'de 1 olan risk seviyesinin neredeyse yarısıdır.
Bir kadının yaşam boyu anne ölümü riski, gelişmiş ülkelerde 1/4900 iken gelişmekte olan
ülkelerde 1/180'dir.
Hemşireler ve ebeler, küresel sağlık işgücünün yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır. Sağlık
çalışanlarında, özellikle de hemşire ve ebelerde, dünya genelinde eksiklik varken, sağlık
çalışanlarındaki mevcut eksikliğin %50'sinden fazlasını ebeler ve hemşireler oluşturmaktadır.
(DSÖ Bilgi Notu, Şubat 2018)
Dünya genelinde, diğer tüm sektörlerdeki %41 oranına kıyasla sağlık ve sosyal işgücünün %70'i
kadındır. Hemşirelik ve ebelik meslekleri, kadın işgücünün önemli bir bölümünü temsil
etmektedir. (DSÖ Bilgi Formu, Şubat 2018)
Dünya genelinde yetkin sağlık personelinin katıldığı doğum oranı, 2000 yılında %61'den 2016'da
%78'e yükselmiştir (ancak Sahra Altı Afrika'da sadece yaklaşık %50’dir). Bununla birlikte, bu
durumda, yaklaşık her dört bebek ve annesinden biri doğum sırasında yetkin ebelik bakımına
erişemez. (DSÖ Küresel Sağlık Gözlemevi, 2016)
Gebelik ve doğum sırasındaki komplikasyonlar, dünyada 15 ila 19 yaşındaki kız çocuklarında önde
gelen ölüm nedenlerini oluşturmaktadır. (WHO Ergen Gebeliği, 2018)
Anne sağlığının iyileştirilmesi, 2015 sonrası dönem için gündemi oluşturmaya devam etmektedir
ve SKA 2030 Gündeminin gerçekleştirilmesi için bir önceliktir. (Geri Sayım 2030, 2017)
2016 yılında, yaşamın ilk ayında 2,6 milyon çocuk ölmüş ve bu, 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin
%46'sını temsil etmiştir. (UNICEF Çocuk Ölümlerinde Seviyeler ve Eğilimler, 2017)

●

Mevcut eğilimlere göre, 60 ülke 2030 yılına kadar yenidoğan ölümleri için belirlenen hedefi
ıskalayacak ve bu ülkelerin yaklaşık yarısı 2050'ye kadar yenidoğan ölümleri hedefine
ulaşmayacaktır (UNICEF Çocuk Ölümlerinde Seviyeler ve Eğilimler, 2017)

●

2017 yılında dünya çapında, üreme çağındaki evli veya bir birliktelik içinde olan kadınların %63'ü,
modern veya geleneksel doğum kontrol yöntemleri de dahil olmak üzere herhangi doğum kontrol
yöntemi kullanıyordu. Bu, 1990'da kaydedilen %55'lik oranda artış sağlandığı anlamına geliyordu.
%58'i modern bir yöntem kullanıyordu. Ancak Afrika'da bu rakam sadece %36 seviyesinde
kalmıştır. (Dünya Aile Planlaması, 2017)
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●

Dünya genelinde üreme çağındaki evli veya bir birliktelik içinde olan kadınların %12'si hamileliği
ertelemek veya önlemek istemiş, ancak herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmamıştır.
Ebeler kaliteli aile planlaması bilgileri, hizmetleri ve danışmanlığı sağlamada kritik öneme sahiptir.
(Dünya Aile Planlaması, 2017)

●

Ebelik uygulama kapsamı, cinsel, üreme, anne ve yenidoğan sağlık hizmetleri için gereken temel
bakımın %87'sini sağlama potansiyeline sahiptir. (DSÖ Küresel Stratejisi, 2016)

●

En büyük ihtiyaca dayalı sağlık çalışanı sıkıntısı 6.9 milyonla Güneydoğu Asya'da ve 4.2 milyonla
Afrika'dadır. Küresel çapta ihtiyaca dayalı sağlık çalışanı eksikliğinin 2030'da 14 milyondan fazla
olacağı öngörülmektedir. (DSÖ Küresel Stratejisi, 2016)

●

En yüksek ergen yaşta çocuk doğurma oranı Sahra-altı Afrika'da görülür. Diğer bölgelerdeki çok
daha düşük oranlara kıyasla, 15-19 yaş arası ergenler arasındaki doğum oranları 1000 kız başına
200'den fazlaya ulaşmaktadır. (UNICEF Anne Sağlığı, 2015)

Ek 1 Referanslar:
Maternity Worldwide (2015). ‘Binyıl Kalkınma Hedefi 5 – Sonuçlar’ / ‘Millennium Development Goal 5Results’.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (2017). ‘Dünya Nüfus Planlaması 2017’ / ‘World
Family Planning 2017’.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Nüfus Bölümü (2015). ‘Anne Ölümlerinde
Eğilimler: 1990 – 2015 Raporu’ / ‘Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015 Report’.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu (2017). ‘Çocuk Ölümlerinde Seviyeler ve Eğilimler’ / ‘Levels
and Trends in Child Mortality’.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü (2017). ‘Geri sayım2030: Anne,
Yenidoğan ve Çocuk Hayatta Kalması.’ / ‘Countdown 2030: Maternal, Newborn, and Child
Survival’.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu, Veri: Konuya göre İstatistikler (2016). ‘Anne Sağlığı Mevcut
Durumu ve İlerlemesi’ / ‘Maternal Health Current Status + Progress’.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu, Veri: Konuya göre İstatistikler (2015). ‘Anne Sağlığı Mevcut
Durumu ve İlerlemesi’ / ‘Maternal Health Current Status + Progress’.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (2017). ‘Sağlıklı Olma ve Esenlik‘ /‘Good Health and
Well-being’.
Dünya Sağlık Örgütü (2016). ‘Sağlık için İnsan Kaynakları ile ilgili Küresel Strateji’ / ‘Global Strategy on
Human Resources for Health’.
Dünya Sağlık Örgütü, Küresel Sağlık Gözlemevi Verileri (2016). ‘Doğumda Yetkin Görevliler’ / ‘Skilled
Attendants at Birth’.
Dünya Sağlık Örgütü, Medya Merkezi (2016). ‘Anne Ölümleri Bilgi Formu’ / ‘Maternal Mortality Fact
Sheet’.
Dünya Sağlık Örgütü, Medya Merkezi (2018). ‘Ergen Gebeliği Bilgi Formu’ / ‘Adolescent Pregnancy Fact
Sheet’.
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Ek 2: UNFPA- Ebelik Konusunda Küresel Öncü BM Kurumu

●

UNFPA, 2008 yılından bu yana dünya genelinde ebeliğin güçlü bir destekçisidir. Şu anda 140'tan
fazla ülkede ebelik programlarını desteklemektedir.

●

UNFPA, SKA'larla iyi uyumlu 2018-2030 dönemine ilişkin yeni bir Küresel Ebelik Stratejisi
geliştirmiştir. Bu Strateji altı temel müdahale ayağına dayanmaktadır: a) Eğitim, b) Dernek, c)
Yönetmelik, d) Sağlık işgücü, e) Politika ve f) Ebenin entegre cinsel, üreme, anne, yenidoğan ve
ergen sağlığı hizmetlerinin sunumunda merkezi olması.

●

2009'dan beri UNFPA, her yıl 26 milyon güvenli doğumda bulunmuş olması muhtemel
150.000'den fazla ebenin eğitimine yardımcı olmuştur.

●

UNFPA, dünya genelinde 850'den fazla ebelik okuluna destek sağlamıştır ve bu okulları eğitim
malzemeleri, kitaplar ve ekipmanlarla tam olarak donatmıştır.

●

UNFPA, 15.000'den fazla ebelik öğretmeninin klinik ve öğretmenlik becerilerini geliştirmesini
sağlamıştır.

●

UNFPA, Kenya, Burundi, Zambiya, Guyana, Nepal, Güney Sudan, Bangladeş, Cibuti ve diğer
ülkelerde yeni dernekler kurmak da dahil olmak üzere 250'den fazla ulusal ve yerel ebeler
derneğini güçlendirmiştir.

●

UNFPA, 85 ülkeye, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu'nun küresel standartlarına uygun
yetkinlik temelli ebelik müfredatı, uygun düzenleme mekanizmaları ve işgücü politikaları
sağlamada yardımcı olmuştur.

●

UNFPA, 2011 ve 2014 yıllarında ilk Dünya Ebelik Durumu Raporlarını yayınlayarak program
planlama ve savunuculuk için gerekli bulguları ortaya koymuştur. Arap Devletleri (2016), Doğu
ve Güney Afrika (2017) ve Pasifik Bölgesi'nde (2018/19) Dünya Bölgesel Ebelik Durumu
Raporları hazırlanmıştır.

●

UNFPA, ICM ve DSÖ, 2021'de muhtemelen Dünya Sağlık Asamblesi ve üç yılda bir düzenlenen
ICM Bali Kongresi'nde üçüncü Dünya Ebelik Durumu Raporunu sunacaktır.

●

UNFPA, Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM) ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve sağlık,
eğitim ve sağlık hizmetlerinde insan kaynakları bakanlıkları ve ebe dernekleri de dahil olmak
üzere 40'tan fazla küresel ortağa ve yüzlerce ulusal ortağa sahiptir.

●

UNFPA, ebeliğin aile planlaması, HIV, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet ile entegre edilmesine yardımcı olmuştur. 2015'ten bu yana UNFPA, 17 ülkede kadın
sünnetini ortadan kaldırmak için ebeler ve sağlık çalışanlarını küresel bir kampanyaya dahil
etmektedir. 2015’ten beri 4.000'den fazla ebe ve sağlık çalışanı kadın sünneti konusunda
duyarlılık kazandırılmış ve eğitilmiştir.
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Ek 3: UNFPA’in COVID-19 Karşısında Anne ve Yenidoğan Sağlığı Müdahalesi
UNFPA COVID-19 salgını karşısında, anne ve yenidoğan sağlık hizmetlerine çok yönlü bir
yaklaşım benimsemiştir:
1. Anne sağlığından sorumlu işgücünü korumak
2. Kadınlara ve bebeklerine güvenli ve etkili doğum bakımı sağlamak
3. Anne sağlığı sistemlerini sürdürmek ve korumak
Ebeler, ihtiyati tüm önlemleri alarak ve acil klinik bakım durumunu anlayarak, tüm kadınlara ve
yenidoğanlarına kaliteli ebelik bakımı sağlamaya devam etmelidir:


Doğrudan hasta bakımı sağlayan ebeler için, kadından ebeye, ebeden kadın ve bebeğe
COVID-19 enfeksiyonu bulaşma riskini önemli ölçüde azaltmak için kullanılabilecek bir dizi
önleyici tedbir vardır. Bu bağlamda, doğurma çağındaki sağlıklı kadınların ve sağlıklı hamile
kadınların orta ila şiddetli hastalık geçirmek açısından yüksek risk altında olmadığını ve
genel halktan daha bulaşıcı olmadıklarının bildirildiğini hatırlatmak gerekir.



Önleyici tedbir ile ilgili olarak, tüm kadınlarda ve refakatçilerde enfeksiyon açısından risk
taraması yapılması DSÖ tarafından önemle tavsiye edilmektedir. Ebeler, kuruluşlarının,
COVID-19 pozitif olabileceğinden şüphelenilen kadınları sağlık sistemi ile ilk temas
noktasında (doğum öncesi kliniği veya doğumhane gibi) triyaj ve izole etmek için gerekli
sistemlerin tesis edilmesini sağlayabilir ve kadınların belirli koşullar altında aktif solunum
yolu enfeksiyonları olmasının olası nedeni olarak COVID-19’u değerlendirebilir. COVID-19
şüphesi olan kadınlara yüz maskesi verilmeli ve mümkünse özel bir tedavi alanında tedavi
edilmelidir. DSÖ, tedavi yönetimi hakkında daha fazla ayrıntıyla çevrimiçi çok iyi kılavuzlar
hazırlamıştır.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/
patient-management



Ebelerin, bakım verdikleri bir kadın veya bebekle temastan sonra el yıkama gibi tüm rutin
enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarına devam etmeleri gerekir. Ellerinizi en az 20
saniye boyunca iyice yıkayın. Sık yıkayın. Her yeni kadın veya bebeği görmeden önce ve
fiziksel muayene veya temastan önce tekrar yıkayın. Fiziksel temastan veya muayene
yaptıktan hemen sonra tekrar yıkayın. Öksürdükten veya hapşırdıktan veya gözlerinize,
burnunuza ve ağzınıza dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. El yıkama, koronavirüs bulaşma
riskini önemli ölçüde azaltacaktır.



İki hasta arasında yüzeylere temizlik ürünü püskürtülüp kâğıt havlu ile silinmesi ve ardından
el yıkanması önerilir.
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Bu bağlamda, doğurma çağındaki sağlıklı kadınların ve sağlıklı hamile kadınların orta ila
şiddetli hastalık açısından yüksek risk altında olmadığını ve genel halktan daha bulaşıcı
olmadıklarının bildirildiğini hatırlatmak önemlidir.



Hamile kadınların diğer tüm yetişkinlerle aynı önlemleri alması gerekir: düzenli ve ayrıntılı
el yıkama, dirseğe öksürme ve hapşırma, fiziksel mesafe ve mümkün olduğunca evde kalma.



En azından semptom göstermeyen bir doğum refakatçisinin gebelik ve doğum boyunca
kadınla birlikte kalmasına izin verilmelidir.



Obstetrik endikasyon olmaksızın suni sancı ve forseps ile doğum veya sezaryen doğum gibi
rutin tıbbi müdahaleler, anne ve yenidoğan komplikasyonu olasılığını arttıracak, hastanede
kalış süresini uzatarak hastanelerde personel yükünü arttıracaktır. Bunların hepsi COVID19’a maruz kalma olasılığını yükseltecek ve anneler ve aileleri için olumlu doğum
deneyimini azaltmaktadır.



Şu anda kadınların vajinal yoldan doğum yapamayacağına veya şüpheli veya doğrulanmış
Covid-19 durumunda sezaryen doğum yapmanın daha güvenli olacağına dair bir kanıt
bulunmamaktadır.



Sağlık sistemlerinin evde doğumu destekleyebildiği ülkelerde, normal bir hamilelik yaşayan
ve uygun acil durum ekipmanlarına sahip yetkin ebelerden destek alan sağlıklı kadınlar,
evde veya birincil doğum ünitesinde/doğum merkezinde, korona hastalarının
bulunabileceği bir hastaneden daha güvenli bir şekilde doğum yapabilir.



Gebelik, plasenta, amniyon gibi ürünlerin doğuştan koronavirüs maruziyetine veya
enfeksiyonuna sahip olduğu görülmemiştir ve koronavirüs enfeksiyonu riski
taşımamaktadır. Kan yoluyla bulaşan patojenler gibi bulaşıcı olduğu düşünülmeli ve
standart klinik uygulamalara uygun olarak ele alınmalıdır.



Sağlık hizmeti ortamlarında doğrudan hasta bakımına katılan ve rutin olarak COVID-19
şüphesi taşıyan veya tanısı konmuş hastalarla veya enfeksiyonları veya vücut sıvılarıyla uzun
süreli, doğrudan doğruya temasta olan ebeler, eldiven, yüz maskesi, gözlük ve önlük dahil
kişisel koruyucu ekipmanları doğru bir şekilde kullanılmalı ve imha etmelidir.



Rutin enfeksiyon kontrol uygulamalarına ek olarak, ebeler, enfeksiyon riskini daha da
azaltmak için herhangi bir klinik karşılaşma sırasında 2 kol uzunluğunda sosyal /fiziksel
mesafeyi mümkün olduğunca korumalıdır.



Ebeler ayrıca tüm kadınların sağlık kuruluşuna gelince, muayene odasına girince, odadan
çıkınca ve kuruluştan ayrılınca ellerini yıkamasını sağlayabilir ve herkese (kadın ve personel)
mendile veya dirseğine öksürmelerini ve öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerini
yıkamalarını tavsiye edebilir.
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Ebelerin ve tüm sağlık çalışanlarının ateş, yorgunluk ve kuru öksürük gibi hastalık belirtileri
için kendilerini izlemesi ve belirti göstermeleri durumunda kendilerini izole etmesi ve
yöneticilere bildirmeleri hayati önem taşımaktadır. Aktif solunum hastalığı olan personel işe
gelmemelidir.



65 yaşın üzerindeki veya kronik kalp, solunum veya metabolik hastalıkları olan ebeler ve
muhtemelen edinilmiş bağışıklık eksiklikleri de dahil olmak üzere bağışıklık eksiklikleri olan
kişiler, işyerinde teması en aza indirmeli ve mümkünse klinik dışı görevlendirmeler
değerlendirmeye alınmalıdır.
Not: UNFPA tarafından annelik bakımına yönelik ayrıntılı rehber ilkeler geliştirilmiştir ve web sitesinde
bulunmaktadır. Aşağıda kullanılabilecek kaynakların ayrıntılı bir listesi de bulunmaktadır.

Ek 3 Referanslar:
COVID-19 Durum Tablosu: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-files/2020/03/icm-statement_upholding-womens-rights-duringcovid19-5e83ae2ebfe59.pdf
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-files/2020/03/who-clinical-management-of-novel-cov-march2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/COVID-19-pregnancy-ipc-breastfeeding-infographics/en/
https://www.unfpa.org/press/unfpa-statement-novel-coronavirus-covid-19-and-pregnancy
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