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1994 Kahire Nüfus ve Kalkýnma
Konferansý’nda tanýmlanan üreme saðlýðý:
"Yalnýzca üreme sisteminin iþlevlerine ve iþleyiþ
þekline iliþkin alanlarda bir hastalýk ve
sakatlýðýn olmamasý deðil, fiziksel, zihinsel ve
sosyal açýdan bütünüyle iyi olma durumudur".
Üreme saðlýðýna yönelik birinci basamak saðlýk
kurumlarýnýn hedefleri yaþam siklusu kavramý
içinde ele alýndýðýnda: bebek saðlýðý, çocuk
saðlýðý, ergen saðlýðý, kadýn saðlýðý ve aile
saðlýðýdýr. 

Üreme saðlýðýnýn kapsamý ise: 
* Konsepsiyon öncesi, gebelik ve doðuma

iliþkin koruyucu ve tedavi edici hizmetleri
sunmak,

* Aile planlamasý hizmetlerini
yaygýnlaþtýrmak, riskli gebelikleri önlemek,

* Doðum öncesi nitelikli bakým vermek,
* Saðlýklý doðum koþullarýndan herkesi

yararlandýrmak,
* Ýstenmeyen gebelikleri önlemek, 
* Ýstemli düþüklerin saðlýklý koþullarda

yapýlmasýný saðlamaktýr. 
Bunun için: Hizmetlerin tanýtýmýný,

hizmetlerden eþit yararlanmayý, çiftlerin
saðlýklý bir bebeðe sahip olabilmeleri için en iyi
koþullarýn saðlanmasýný, uygun saðlýk bakým
hizmetlerinden yararlanma hakkýný saðlar.
Antenatal bakým, doðum ve doðuma hazýrlýk,
doðum sonrasý bakým, yenidoðan bakýmý,
ergenlik dönemi, saðlam kadýna yaklaþým, aile
planlamasý, menopoz, infertilite, cinsel yolla
bulaþan hastalýklar, beslenme hizmetleri birinci
basamak kuruluþlarýnýn yapmasý gereken
üreme saðlýðý hizmetleridir. Bu hizmetlerin
hepsinde en önemli bölüm de doðru bir
danýþmanlýktýr.

Üreme saðlýðý alanýnda doðru iþin yapýlmasý
ve yapýlan iþin de doðru yapýlmasý sunulan
hizmetin niteliðini belirler.

Bunun için:
* Hizmet verenin: zarar vermeden, týbbi

bilgisini kullanarak, belirlenmiþ standartlara
göre çalýþmasý,

* Hizmet alanýn: gereksinimlerini doðru
zamanda, doðru uygulamalarla,
doðru maliyetle karþýlamasý gerekir.
Niteliðin saðlanmasý için aile planlamasý ve
üreme saðlýðýnda yaygýn hizmet sunulmalý,
saðlýk çalýþanlarýnýn bilgi ve becerisi yeterli
olmalý, hizmet sunumunda duyarlý
davranýlmalý, sürekli hizmet içi eðitim
saðlanmalý, hizmette standardizasyon
saðlanmalýdýr. 

Ayrýca: uygun fizik koþullar, teknik
yeterlilik, güvenli hizmet, baþvuranýn
memnuniyeti, ulaþýlabilirlik, uygun maliyet,
kabul edilebilirlik, sürdürülebilirlik, etkililik,
verimlilik, kanýta-dayalý týp uygulamalarý
saðlanmalý, bilgi-eðitim-iletiþim yöntemleri
kullanýlmalý, nitelikli danýþmanlýk verilmeli,
baþvuranýn ve çalýþanýn haklarýna saygý
gösterilmelidir. 

Hizmet sunanlarýn: eðitilme, bilgilenme,
cesaretlendirilme, kendini ifade edebilme,
saygýnlýk, desteklenme, rehberlik ve geri
bildirim haklarý karþýlanmalýdýr.

Hizmet alanlarýn ise: bilgilenme, saygýnlýk,
kendini rahat hissetme, sürekli hizmet alma,
görüþlerini bildirme, vazgeçebilme haklarý
yerine getirilmelidir. 

Üreme saðlýðý hizmeti yaþam siklusu
kavramý içinde ele alýnmalýdýr. Çünkü
konsepsiyondan yaþamýn sonuna dek yaþanan
saðlýk deneyimleri ve benimsenen yaþam
biçimleri izleyen dönemlerdeki yaþam
kalitemizi belirler.

Üreme Saðlýðý: Bireyden toplum düzeyine
kadar etkili, 

Yaþam kalitesini belirleyen,
Saðlýðýn her basamaðýnda, 
Herkes tarafýndan paylaþýlmasý gereken 

ortak sorumluluðumuzdur. 
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