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GİRİŞ
WHO her yıl 529.000 anne ölümünün meydana 
geldiğini tahmin etmektedir. Bu ölümlerin 
136.000’i, diğer bir değişle % 25,7’si, Hindistan’da 
meydana gelmektedir. Hindistan’daki anne 
ölümlerin 2/3’ü doğumdan sonra meydana gelir ve 
doğum sonu kanama ölüme neden olan en önemli 
komplikasyondur (% 29,6)1. Kabul edilemeyecek 
kadar yüksek olan anne ölüm hızı (540/100.000 
canlı doğum) Hindistan’daki sağlık sisteminin son 
yıllardaki en büyük uğraşı olmuştur.

Yine aynı WHO verilerine göre genel sağlık ya 
da doğurganlık sağlığıyla ilgili ciddi sorunu olan 
her 20 kadından biri ölmektedir. Hindistan’da 
insanların % 70’i köylerde yaşamaktadır. Her 
yıl yaklaşık olarak 25 milyon doğum meydana 
gelmekte ve bunların 18 milyonu, annelik ve doğum 
hizmetlerinin az olduğu ya da hiç olmadığı kırsal 
bölgelerde gerçekleşmektedir. Hindistan kendisine 
1991’deki 437/100.000 canlı doğum olan anne ölüm 
hızını, 2015’te 109’a düşürmeyi hedef belirlemiştir. 
1998’deki anne ölüm hızını ise 407’dir. Bu 
iyileşmenin altında doğumlara deneyimli personelin 
eşlik etme oranının 1992-1993’den 2002-2003’e 
olan dönemde % 25,5’den % 39,8’e çıkarılması 
ve böylece anne ölümü gerçekleşmesi olasılığının 
azaltılması yatmaktadır1.

Hindistan’daki annelik sağlığını iyileştirme 
gayretleri 1960’dan beri devam etmektedir. Bu 
tarihte halk sağlığı programı içinde Birincil 
Sağlık Hizmeti, özellikle de ana-çocuk sağlığı 
konusunda, başlatılmıştır. Hindistan’daki birçok 
hükümet belgesinde anne ölümlerinin azaltılması 
ana amaçlardan biri olarak bildirilmiştir. Ne yazık 
ki pek çok nedenden ötürü elde edilen gelişmeler, 
umulanın gerisinde kalmıştır.

Yüksek kalitede acil doğum hizmeti sunmanın 
önündeki en önemli engel, kırsal bölgelerdeki doğum 
doktoru ve anestezi doktoru eksikliğidir. Gelişmiş 
şehir merkezleri dışında transfüzyon olanakları çok 

sınırlı olduğundan, bu eksiklik daha da belirgin hale 
gelmektedir.
Şu anda Hindistan’da anne ölümlerini azaltmak için 
yürütülen program toplum sağlığında imkanların 
birinci basamak referans hastanesine doğru 
yoğunlaştırılmasından, tam ve daha iyi çalışan 
birincil sağlık koruma ünitelerinin kurulmasına doğru 
kaydırılmıştır. Ancak ne yazık ki acil doğum hizmeti 
henüz doğumdaki her hastaya sunulamamaktadır ve 
hem hükümet, hem de tıp mesleğinin ana uğraşı bu 
sorunun çözülmesi olmalıdır. 

Doğum sonu kanama insidansını azaltmak için 
etkin girişimler
Doğumda anne ve yenidoğana verilen rutin 
bakım hizmetinin geliştirilmesi için geleneksel 
ebelere yönelik eğitim programları düzenlenmiş 
olsa da, bu girişimin anne ölümlerini azaltmada 
yararı görülmemiştir2–5. Ne deneyimli ebeler, ne 
de daha az eğitimli toplum sağlığı çalışanları 
birçok doğumla ilişkili komplikasyonun meydana 
gelmesini önleyemez. Komplikasyon bir kez 
meydana geldikten sonra deneyimli ebenin kendi 
başına, ciddi hastalık veya ölüm riskini azaltmak 
için, yapabileceği neredeyse hiçbir şey yoktur. 
Doğum sonu kanamaların büyük kısmı daha 
önceden bilinen bir riski olmayan hastalarda 
meydana gelmektedir. Diğer bir deyişle risk tarama 
programlarının genel anne ölümü oranları üzerine 
çok az etkisi vardır6–9.

Güvenli Annelik Girişimi’nin ilk bildirilerinde 
bu risklerin bilinmesi önerilirken; günümüzde 
var olan uluslararası ortak görüş, eldeki sınırlı 
olanakların hangi kadında yaşamı tehdit edecek 
komplikasyonların çıkacağını öngörmede 
harcanmaması yönündedir (Güvenli Annelik 
Girişimi). Anne ölümü azaltma programları artık her 
gebe kadının yaşamı tehdit eden komplikasyonlarla 
karşı karşıya olduğu üzerine kurgulanmaktadır. 
Annelik ölümlerine ait oranların dramatik olarak 
azaltılması için her kadının yüksek kalitede hizmete 
ulaşabilir olması gerekir. Bunlar üç temel öğeden 
oluşmaktadır:
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Doğumda deneyimli personel bulunması1. 
Acil doğum hizmetine ulaşabilme2. 
Etkin sevk zinciri3. 

DOĞUMDA DENEYİMLİ PERSONEL

Doğumda deneyimli personel bulunmasıyla ilgili 
kanıtlar ülkelerdeki ve tanımlamadaki farklılıklar 
nedeniyle karışıklık göstermektedir. Ebelerin 
eğitimi ve onların yapmasına izin verilen işlemler 
büyük değişkenlikler göstermektedir. WHO, ICM 
ve FIGO 2004 yılında deneyimli personel tanımını 
yeniden yapmışlardır: “Deneyimli personel bilgisi 
onaylanmış sağlık çalışanıdır – ebe, doktor ya da 
hemşire olabilir. –. Bu kişiye normal (komplikasyon 
içermeyen) gebeliğin, doğumun ve doğumun hemen 
sonrasındaki dönemin yönetilmesi konusunda 
eğitim verilip, gerekli ustalık kazandırılmıştır. 
Ayrıca anne ve yenidoğandaki komplikasyonları 
tanıma, yönetme ve sevk etme becerisi de edinmiş 
olmalıdır.”

Deneyimli personelin sağlık sistemi içinde kim 
tarafından desteklenmesi ve izlenmesi hakkında 
farklı fikirler bulunmaktadır. Malezya gibi ülkelerde 
anne ölümleri, her biri yılda 100–200 doğum 
yaptıran ebelerin 1960 ve 1970’lerde programın 
bel kemiği haline getirilmesiyle birlikte, dramatik 
olarak azalmıştır10. Diğer taraftan başka birçok 
ülkede sağlık personelleri çok daha az bebek 
doğurtmaktadır. Bu durum onların yapabilirliklerini 
kısıtlamaktadır, çünkü plasentanın elle çıkarılması 
gibi işlemlere ait yetenekler sürekli tekrarlanarak 
korunabilir. Endonezya’yı örnek olarak alacak 
olursak genel hizmet veren ebelerin % 10 
eğitimlidir ve bunlar ülkenin dört bir tarafındaki 
köylere dağılmıştır. Her biri yılda 36’dan az doğum 
yaptırmaktadır. Üç yıllık bir gözlemsel çalışma 
sonucunda 70’in üzerinde doğum yaptıranlarda, bu 
sadece % 6 ebeyi temsil eden bir gruptur, güven ve 
yapabilirliğin yeterli olduğu görülmüştür11. Yazarlar 
yapabilirliğin devamlı elde tutulması için yılda en 
az 70 doğum yaptırılmasını kabul etmektedirler.
Eğitimli sağlık personelinin rutin doğumu 
yaptırmasının yanı sıra doğum sonu kanamayı 
azaltacak bir başka konu da her doğumda üçüncü 
evrenin aktif yönetilmesidir12 (Bkz. Bölüm 11 ve 
13). Ancak doğum sonu kanamayı azaltacak aktif 
yönetim tekniği doğru uygulanmazsa ciddi hasarlara 
da neden olabilir. Bu sadece teoride olan bir risk 
değildir. Oksitosik ilaçların hatalı kullanımına bağlı 

uterus rüptürü görülebilir ve eğer yeterli cerrahi 
olanak yoksa bu durum ölüme neden olabilir.

Hindistan’ın Acil Doğum Hizmeti Projesi
Deneyimli doğum hekimlerinin her zaman 
bulunmadığı kırsal bölgelerde anne ölümü ve ciddi 
hastalığını önlemek için yüksek kalitede acil doğum 
hizmeti vermek üzere aile hekimleri ve uzman 
olmayan sağlık memurlarının yapabilirliklerini 
artırmak üzere bir proje tasarlanmıştır13.

FOGSI ülke kırsalında beş eğitim merkezi kurarak 
acil doğum hizmeti vermeye başlamıştır. Bu 
merkezlerin mutlak amacı sağlık memuru yetiştirerek 
acil doğum hizmetinin koşullarının geliştirilmesi, 
anne ölümü ve ciddi hastalığının azaltılmasıdır. 
Proje MacArthur Vakfı (Baltimore, Amerika 
Birleşik Devletleri), Columbia Üniversitesi ve 
New York’un Anne Ölümleri ve Kısıtlılığı Önleme 
organizasyonu tarafından desteklenmektedir. 
JHPIEGO (Johns Hopkins Üniversitesi tarafından 
onaylanmış uluslararası bir sağlık organizasyonu) 
da FOGSI’nin acil doğum hizmeti eğitim 
merkezlerinin seçilmesi, eğiticiler eğitimi, ölçme 
ve değerlendirme konusundaki gayretlerine destek 
olmaktadır. Faz 2 çalışması sırasında FOGSI 
ve JHPIEGO yine birlikte çalışarak acil doğum 
hizmeti konusundaki eğitimin ve hizmetin getirdiği 
yenilikleri değerlendireceklerdir. Böylece karar 
alıcıların hizmetin daha yaygınlaştırılması ve 
geliştirilmesi konusunda ortak görüş oluşturmaları 
hedeflenmektedir.

FOGSI’nin kırsaldaki doktorlar ve ebelerin 
eğitimiyle yakından ilgilenen üyeleri bu merkezlere 
gideceklerdir. Her merkezin bir yöneticisi ve 
fakülteden üç ile dört tane üyesi olacaktır. Bunlar 
tıp fakültesi çalışanları veya tanınmış konsültanlar 
arasından seçilecektir. Uzak eğitim merkezlerindeyse 
“Uzak Eğitici” olacak bir doğum hekimi olacaktır.

Kurgu ve yöntem politikası
Eğitim merkezleri kırsaldaki kadınların sağlığına 
kendisini adamış doktorların bulunduğu tıp 
fakültelerinin içinde kurulacaktır. Her şef eğitici 
JHPIEGO tarafından eğitilmiş doktorlar tarafından 
genel merkezde eğitilecektir. Şef eğiticilerin dördü 
tıp fakültelerinde ve dördü de bölge hastanelerinde 
eşgüdümlü olarak eğitim vereceklerdir. Her 
eğitim merkezinde iki tip kurs düzenlenecektir: üç 
haftalık kısa kurs ve 16 haftalık uzun kurs. Kısa 
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kurs acil doğum hizmeti konusunda yeterli bilgiye 
sahip olmayan, kırsal veya gelişmemiş bölgelerde 
yaşayan doktorların yeteneklerini geliştirmek için 
yapılacaktır. Uzun kurs ise sezaryen yapabilme dahil 
birçok yeteneğin edilmesi için yapılacaktır. Uzun 
kursun ilk altı haftası dört şef eğitici tarafından tıp 
fakültesinde verilecektir. Kalan 10 haftalık sürede 
ise bölge hastanelerinde pratik uygulama üzerine 
eğitim verilecektir. Kurslar katılım başarısına göre 
yapılacaktır ve sonunda Sağlık ve Aile Esenliği 
Bölümü tarafından değerlendirilecektir. Bu kurslar 
kırsal veya gelişmemiş bölgelerde çalışan devlet, 
özel ya da sivil toplum örgütlerine bağlı kurumlarda 
çalışan tüm doktorlara açık olacaktır.

FOGSI/ICOG’ün rolü tıp fakülteleri ve devlet 
hastanelerinde eğitimin düzenlenmesinde uyumu 
sağlamaktır. Ayrıca bu kurumlar şef eğiticileri, eğitim 
programlarını, eğitim merkezlerinin kalitesini, 
eğitimin sınanmasını ve sertifikalandırmayı düzenli 
olarak denetlerler. Katılımcılar kendi çalışma 
bölgelerine döndükten sonra acil doğum hizmeti 
konusunda izlem ve destek etkinliklerine de devam 
edilmektedir. Kursun sonunda sertifikalandırma 
yapılmaktadır. Hükümet ve sivil toplum örgütü 
liderleri eğitimin işe yarar olduğu konusunda ve 
Hindistan’ın her eyaletinde bir eğitim merkezi 
kurulması konusunda görüş birliğine varmışlardır. 

Beklenen sonuçlar
İlk etapta tam donanımlı beş üçüncül eğitim merkezi 
ve 20 bölgesel merkezde acil doğum hizmeti 
Sertifikasyon Kursu planlanmıştır. Üç üçüncül 
eğitim merkezi ve sekiz bölgesel merkezde eğitim 
şimdiden başlamış, diğerlerinde de Ekim 2006’dan 
itibaren eğitimin başlayacaktır. FOGSI, MacArthur 
ve JHPIEGO tarafından iki yıl boyunca düzenlenen 
pilot kurs projesinde 162 doktor eğitilmiştir. FOGSI 
aşamalı olarak gelecekte her eyalete bir merkez 
açmayı planlamaktadır. Pilot çalışmada elde edilen 
bu sonuçların devlet tarafından da desteklenmesi 
umulmaktadır. Bu politikaların desteklenmesi, 
hükümetlerin ve diğer karar alıcıların kırsal 
bölgelerde 24 saat acil doğum hizmeti verilebilmesi 
konusunda ikna edilmesine ve yönlendirilmesine 
yardımcı olacaktır. 

Programı geliştirme
FOGSI’nin ikna edici gayretleri, Hindistan 
Hükümeti’nin Ana-Çocuk Sağlığı Programı’nın faz II 
çalışmasındaki önceliklerinde belirgin değişiklikler 

yapmasıyla sonuçlandı. Çok eskiden Hindistan 
Hükümeti FOGSI’nin acil doğum hizmeti projesini 
kendi başına yürütmekteydi. FOGSI devletle 
yaptığı ön görüşmelerden sonra 20 adet üçüncül 
eğitim merkezi ve içinde 2000 sağlık çalışanının, 
16 hafta boyunca, acil doğum bakımı hakkında 
eğitim alacağı, 160 bölgesel eğitim merkezi kurma 
üzere görevi devraldı. Bu eğitimleri alan sağlık 
çalışanları kırsal bölgelerdeki ve Taluka’lardaki 
(birbirine akraba 80–100 köyden oluşan idari yapı) 
halk sağlığı merkezleri ile birincil sağlık hizmeti 
veren ünitelerde yüksek kalitede acil doğum hizmeti 
vereceklerdir. Tüm program beş yıllık bir zaman 
aralığı için planlanmıştır. Bu zaman aralığında 
devlet de bu merkezleri gerekli ameliyathane, alet, 
kan bankası ve anestezi verecek deneyimli personel 
gibi alt yapı konularında geliştirecektir. Bu fikir 
değişikliği acil doğum hizmetine en çok gereksinim 
duyulan, gelişmemiş yerlerde de anne ölüm hızında 
belirgin azalma sağlayacaktır. 

AOFOG’nin doğum sonu kanama girişimleri
Asya ve Okyanusya Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Federasyonu (AOFOG) da AOFOG-Doğum 
Sonu Kanama Girişimi olarak adlandırılan bir 
program başlatmıştır14. Bu program deneyimli 
doğum hekimlerinin olduğu yerlerde doğumun 
üçüncü evresinin aktif yönetilmesini, deneyimli 
doğum hekiminin olmadığı yerlerdeyse varsa 
mizoprostol kullanılmasına odaklanmaktadır. Bu 
gayretler, FIGO/ICM’nin doğum sonu kanamadan 
korunmak için doğumun üçüncü evresinin aktif 
yönetimi konusunda yayınladığı bildirgeyle de 
desteklenmektedir. Program anne ölüm hızının 
100/100.000 canlı doğum olduğu ülkelerde 
eğiticilerin de eğitilmesine eğilmektedir.

Amaçlar
AOFOG-Doğum Sonu Kanama Girişimi’nin 
amaçları:

Doğumun üçüncü evresinin aktif 1. 
yönetimiyle ilgili standart bir protokolün 
yaygınlaştırılması ve tek tip, güvenilir bir 
kurumsal uygulamanın yapılması
Kurumlarda doğan her kadına aktif üçüncü 2. 
evre yönetimi verilebilmesi için hizmet 
sunucuların eğitilmesi (doktorlar, ebeler, 
hemşireler, aile sağlığı hizmeti verenler)
Doktor ve hemşirelere oksitosin veya 3. 
ergometrin gibi uterotonik ilaçların 
kullanılmasının nedenleri ile doğum sonu 
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kanamanın önlenmesinde mizoprostolün 
etkisi öğretilmesi
Hizmet sunucularla doğum sonu kanamanın 4. 
yönetimiyle ilgili kanıta dayalı tartışmalar ve 
eğitimlerin sunulması
Kurumların ve sonuçların değerlendirilmesi 5. 
için bir eylem planının geliştirilmesi

Proje uyarınca her kurumda doğumun üçüncü 
evresiyle ilgili aktif yönetim planının olması, bunun 
uygulanması ve doğum sonu kanamayla ilgili 
olarak güncel bilgi ve becerilere sahip olunması 
beklenmektedir.

ACİL DOĞUM HİZMETİNE ULAŞABİLME

En elverişli koşullar, yeterli beslenme, yüksek 
sosyoekonomik durum ve iyi sağlık hizmeti olsa 
bile gebelerin % 15’i olasılıkla ölümcül olabilecek 
komplikasyonlar yaşamaktadırlar. Neyse ki doğumla 
ilgili neredeyse tüm komplikasyonlar, acil doğum 
hizmetine yaygın olarak erişilebilip doğru olarak 
uygulanabilirse başarıyla tedavi edilebilmektedir. 
ABD’de yayınlanan bir kılavuza göre her 500.000 
kişi için en az bir gelişmiş, dört tane temel acil doğum 
hizmeti verecek sağlık kurumu oluşturulmalıdır. 
Yüksek ölüm hızları olan ülkelerde anne ölümü 
oranlarını % 75 azaltmak için acil tıbbi yardıma 
ulaşma olanakları geliştirilmelidir.

Hindistan’daki ana-çocuk sağlığı çalışanları için 
çözüm değişimi
Hindistan büyük ve güçlü bir bilgi deposudur. 
“Uzman” bilgisi iyi bir şekilde belgelenirken, 
pratikte çalışanların edindikleri değerli deneyimler 
ise tipik olarak kaybolur ya da önemsenmez. 
Dahası pratikte çalışanlar gerekli bilgiye çoğu 
kez ulaşamazlar. Pratikte çalışanlar özel bir sorun 
gördüklerinde bununla daha önce karşılaşılıp 
karşılaşılmadığı ya da zor bir işlem sırasında ne 
zaman vazgeçmeleri gerektiği konusunda bilgi 
almak istediklerinde bu kaynaklara kolayca 
erişememektedirler. Bu bilgi havuzunu verimli hale 
getirmek ve pratikte çalışanlara yardımcı olmak için 
ABD, Hindistan’da Çözüm Değişimi’ni yaratmıştır. 
Bu imkan ücretsiz, kesintisiz hizmet sunan ve 
profesyonellerin aralarında bilgi ve deneyim 
alışverişi yaptıkları bir ortamdır15. Sistemi toplumun 
her kesiminden, geniş bir katılımcı kitlesi (devlet 
sektörü, sivil toplum örgütleri, bağışçılar, özel 
sektör ve akademisyenler) kullanmaktadır. MDG ağ 

yapısı içinde yer alan Uygulama Toplulukları’nın 
altındaki bir organizasyon olarak şekillenmişlerdir. 
Üyeler birbirleriyle güven, dostluk ve ilerlemeci 
bir temelde iletişim kurarlar. Böylece bireysel ve 
toplumsal olarak gelişmeler hakkındaki bilgilerini 
etkili bir şekilde paylaşırlar. 

Çözüm Değişimi’yle başlayan topluluklar “Araştırma 
Servisleri”yle de kişiselleşmiştir. İnternet temelli 
bu platformda üyeler bireysel olarak yaşadıkları 
gelişmeler hakkında sorularını sorar, diğer üyeler ise 
onlara yanıt verirler. Sitenin yöneticileri de üyelere 
araştırma olanağı sunmaktadırlar. Bilgiler ve uzman 
görüşleri özet bir şekilde tüm üyeler arasında 10 iş 
gününde dolaşmaktadır.

WHO, UNICEF ve UNFPA’nın Hindistan ülke 
ofisleri tarafından desteklenen Anne ve Çocuk 
Sağlığı Derneği, anne ve çocuk ölümlerinin 
azaltılmasıyla ilgili programlarının tamamlanması 
üzerine odaklanmıştır. Bu programlar Hindistan’ın 
20. Beş Yıllık Programı, Çocuk ve Üreme Sağlığı 
Programı Faz II, Ulusal Nüfus Politikası 2000 ve 
Kırsalda Sağlık Görevi’dir. Bu programların hepsi 
MDG ile yakından ilgilidir.

Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği’nin esas ilgi alanı 
ana-çocuk sağlığının geliştirilmesi ve ölümlerin 
azaltılmasıdır. Anne ve Çocuk Sağlığı Derneği 
etkinliğini artırarak son bir yılda 138 olan üye sayısını 
Hindistan’ın 28 eyaleti, bir bölge topluluğu ve az 
sayıda da ülke dışından üyelerle 725’e çıkarmıştır. 
Derneğin ilgilendiği alanlar doğumda deneyimli 
uzman bulunması, tele-tıp merkezi kurulması, meme 
ve ek besinlerin verilmesi, şehirlerde Birleştirilmiş 
Çocuk Gelişim Merkezleri’nin işletilmesi, 
gebeliklerin sonlandırılması gibi konulardır.

FOGSI’nin güvenli annelik girişimi
“Doğumla İlgili Uğraşların Mükemmelleştirilmesi” 
ülke sathındaki 66 dernek tarafından ele alınmış ve 
AOFOG’un da desteklediği doğum sonu kanamayla 
ilgili dört çalıştay yapılmıştır. Federasyon çalıştay 
sırasında devlet hastanelerinde çalışan doktorları 
ve kırsal bölgede çalışan hemşireleri üyeleriyle bir 
araya getirmeyi başarmıştır. Çalıştay kırsaldan gelen 
kalabalıkları barındıracak büyüklükteki derneklerde 
yapılmıştır. Bengal’de Kalyani, Assam’da Gawhati, 
Andhra Pradesh’de Rajmundhry ve Vijaeada, Tamil 
Nadu’da Chidambaram, Maharashtra’da Loni, 
Solapur ve Amravathi, Karnataka’da Bijapur ve 
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Shimoga, Rajasthan’da Kota ve Ajmer, Madhya 
Pradesh’te Jabalpur ve Sagar bunlardan sadece 
birkaçıdır16.

Çalıştaylardan eve götürülecek mesajlardan ilki 
doğumun aktif olarak yönetilip izlenmesiyle operatif 
doğumların azaltılacağı ve daha iyi sonuçların 
alınacağıdır. İkinci önemli nokta doğumun üçüncü 
evresinin aktif olarak yönetilmesiyle kan kaybı ve 
doğum sonu kanamanın azaltılacağıdır.

REFERANS SİSTEMLERİ

Yaygın ve iyi kalitede acil doğum hizmeti 
olması doğum sonu kanamaların azaltılmasında 
önemlidir, ancak yeterli değildir. Bu olanakların 
uygun kullanılması da gerekir. Olanakların 
kullanılmasının önündeki engeller “Üç gecikme 
modeli”nden türetilen bir yöntemle incelenmelidir. 
Bir komplikasyon meydana geldiğinde kadının 
hayatını kurtaracak anahtar ona yeterince zaman 
ayırmaktır. Ölüme neden olan gecikmeler üç başlıkta 
incelenirler:

Bakım vermeye karar vermede gecikme1. 
Bakıma ulaşmada gecikme2. 
Sağlık kurumunda tedavi almada gecikme3. 

Gecikmeleri azaltmak için uygulanabilecek 
stratejilerden biri sevk zincirinin kuvvetlendirilmesidir. 
Sevk zincirinin hata vermesi, özellikle fakir ve 
azınlıklar için, sık ve yaygın olarak görülen bir 
durumdur. Murray ve Pearson18 yaptıkları derlemede 
sevk zincirinin nasıl çalıştığını anlamada belirgin 
eksiklikler olduğunu göstermişlerdir. Yazarlar 
literatürde belirtilen temel sorunun altını çizerken 
sahadaki uygulamalar ile çalışmalarda gösterilen 
ideal sevk sistemi arasındaki zayıf bağa dikkat 
çekmişlerdir.

Anne ölümlerinin azaltılmasında risk taramasının 
uygun bir yol olduğu ilk kez düşünüldüğünde 
anne sevk sistemi kurulmuştur. Buna göre kurulan 
sistemde yüksek riskli gebeliği olan kadının adım 
adım daha karmaşık işlemlerin yapılacağı hastanelere 
ulaşması planlanmıştır. Bugünse anne ölümlerini 
azaltma stratejileri acil kavramına odaklanmıştır, 
çünkü zamanın kritik olduğu açıkça görülmüştür. 
Hastaneler arasında etkin bir hasta sevk zincirinin 
olmaması, ölümcül olabileceğinden, olabilecek en 
kötü şeydir.

Her ne kadar ülkedeki ambulans sistemleriyle 
çalıştırılan sevk zinciri sayesinde anne ölümlerinde 
önemli azalmalar elde edildiyse de, sorun taşımadan 
daha karmaşıktır. Anne ölümü nedenlerinden “ikincil 
gecikmeyle” ilgilenen stratejiler, daha karmaşık 
sistemik sorunlarla boğuşurken nakil zaaflarını 
bulma ve düzenlemeyle ilgilenmektedir. 
Sevk kabul eden bir sağlık kurumundan beklenen ilk 
ve en önemli şey yaşam alanlarına kabul edilebilir 
bir mesafede, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet 
vermesidir. Murray ve Pearson “Sevk zincirinde 
çok basamaklı, ileri bir piramit yapısının olmasının 
hastaların çoğunluğu için az miktarda katkı 
sağladığı, ancak belirgin şekilde tedavi gecikmesi 
yarattığını” göstermişlerdir18. Sevk sistemlerinin 
uzaktan gelen hastalara dikkatini yoğunlaştırması 
gerekir. Kırsaldaki sağlık sisteminin bir bütün 
olduğunu kabul eden bakış açısına göre doğumu 
yaptıran kişinin bir sevk hastanesiyle bağlantıda 
ve onun denetiminde olması, sevk sisteminin 
gücünü oluşturmaktadır. Murray ve Pearson 
bu konuda Çin’in Yunan bölgesinden bir örnek 
vermektedirler. İyi çalışan bir sevk zinciri ve yeterli 
olanaklara sahip sevk hastanesi, köyde görev yapan 
az deneyimli doktorları etkili ve sıkı bir şekilde 
denetlemektedirler. Bu doktorlar normal doğumları 
yaptırmakta, sorunları tanımakta, hastanın durumunu 
kararlı hale getirdikten sonra onu daha karmaşık 
ve acil tedavilerin yapılabileceği sevk hastanesine 
göndermektedir. Bu sistemi kullanarak 1990’larda 
anne ölümleri 149’dan 101’e düşmüştür11.

Ne yazık ki deneyimli ebelerin uygulamalarıyla 
ilgili sonuçlar bildirilmemiştir. Birçok eğitim 
programının bildirilen amacı, deneyimli ebelerin 
obstetrik acil yaşayan kadının daha uygun ve etkin bir 
şekilde tedavi göreceği bir hastaneye sevk edilmesi 
konusunda geliştirmesidir. Deneyimli ebelerin sevk 
uygulamalarını değerlendiren çalışmaların derlemesi 
bu eğitim programlarının çok az etkisi olduğunu 
göstermiştir19. Deneyimli ebelerin çok ciddi bir 
komplikasyon yaşayan hastanın sevki konusunda 
neden geciktiğini irdeleyen eski bir çalışma altta 
yatan nedenin itibar ve gelecekte iş kaybı tehlikesi 
olduğunu göstermiştir.

Anne ölümleriyle uğraşan stratejiler ilk olarak 
halk sağlığından birincil sevk hastanesine kadar 
çok iyi çalışan ve işlevsel birinci basamak sağlık 
sistemlerini içermelidir. Gebelikte ve doğum 
sırasında obstetrik komplikasyon yaşayan bir kadın 
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için acil bakım olanakları erişilebilir olmalıdır. İster 
sahada, ister hastanede çalışsın deneyimli bir doğum 
personeli bu sistemin belkemiğidir. Sağlık sistemi 
tarafından desteklenen ve denetlenen deneyimli 
doğum personeli her doğuma katılmalıdır.

Sağlık üniteleri elde etme
Tamil Nadu eyaleti hükümeti kırsal kesimde yaşayan 
insanlara iyi kalitede sağlık hizmeti götürebilmek için 
bazı kararlar almıştır. Bu amaçla ilk olarak birincil 
sağlık hizmeti veren 105 merkezi, 30 yataklı hastane 
haline getirmişlerdir20. Bu hastanelerin tümü X ışını 
cihazları, EKG, ultrasonografi, ameliyathaneler ve 
laboratuarlarla donatılmıştır. Bunlardan başka 180 
birincil sağlık merkezi de 24 saat doğum hizmeti 
vermektedir.

Ayrıca acil obstetrik ve yenidoğan bakımı 
merkezleri de kurularak 24 saat, sezaryen dahil, ana-
çocuk sağlığı hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Bu 
merkezlerin kurulmasında Tamil Nadu’nun herhangi 
bir yerinden en fazla 1 saat içinde ulaşılacak şekilde 
olmasına dikkat edilmiştir. İkinci aşamada başka 
birçok hastanenin de acil obstetrik ve yenidoğan 
bakımı merkezi haline getirilmesi ve ulaşımdaki 
sürenin 30 dakikaya indirilmesi hedeflenmektedir.
Hindistan’da ilk kez doğum refakati modeli 
yürürlüğe konmuştur. Böylece tüm devlet 
hastanelerinde doğum salonundaki hastaya 
psikolojik destek sağlamak için bir kadının eşliğine 
izin verilmektedir.

Bu eyalette anne ölümleri 4 yılda (2001–2004) % 
25 azalmıştır. Devlet hastaneleri bünyesinde kan 
bankası ve kan depolama merkezlerinden oluşan 
mükemmel bir şebeke kurulmuştur (86 kan bankası 
ve 26 kan depolama merkezi). Böylece kan ve 
ürünlerinin temini garanti altına alınmıştır. 

YORUMLAR

Güvenli annelik fikri üzerinde çalışanların şu 
sıralar üzerinde durdukları konu herkesin ebelik 
beceriyle donanacak şekilde eğitilmesi için en 
yüksek eğitimin verilmesiyle, acil doğum bakımı 
servislerinin (gerekli insan gücü kaynağıyla birlikte) 
kurulması ve komplikasyon gelişecek % 15’lik 
kadın nüfusunun buralarda tedavi edilmesidir. Acil 
doğum bakımı stratejisi içinde ilk olarak herkesin 
ulaşabileceği acil servisler kurulmalıdır (her ne 
kadar herkes tarafından kullanılmasa da). Kuramsal 

olarak iki girişim – her doğumda deneyimli uzman 
olması ve komplikasyon gelişenlere acil doğum 
hizmeti verilmesi – kendi arasında çelişmemektedir. 
Ancak olanakların kısıtlı olduğu koşullarda bu iki 
durum çakışmaktadır. Genel olarak her iki yaklaşım 
da düşük anne ölümü düzeyleri elde etmek için 
gereklidir: anne ölüm hızının 50’den az olduğu 
– hatta 100’den az – ülkelerde doğumların büyük 
kısmına iyi eğitilmiş uzmanlar katılmakta ve acil 
doğum hizmetine yaygın olarak ulaşılabilmektedir. 
Böyle olsa bile yüksek ölüm hızlarının olduğu 
ülkelerdeki gerçek ise, karar alıcıların bu iki 
yaklaşımdan birini seçmek zorunda olmasıdır. 
Sınırlı olarak bulunan finans, insan ve yönetimsel 
kaynaklarını nasıl kullanmalılar? Bu yaklaşımlardan 
hangisini seçemelidirler?

Cevap ararken anne ölüm oranlarının 100’ün altında 
olduğu az sayıda ülkeye veya bölgeye bakmalıyız. 
Malezya ve Sri Lanka’da adım adım yürütülen bir 
projeyle önce acil doğum bakımı için gerekli düzenek 
kurulmuştur. Bunu kalite ve kullanım üzerine 
odaklanma izlemiştir. Böylece fakir ve kırsaldaki 
bölgeler dahil, ebelik hizmeti profesyonelleştirilmiş 
ve devlet tarafından sağlık hizmetlerine erişebilme 
olanağı sağlanmıştır10. Bu gayretli çalışmaların 
sonucunda her iki ülkede de doğum sonu kanamaya 
bağlı anne ölümleri 6–12 yılda yarı yarıya azalmıştır. 
Bu ülkelerde 1950’lerde 500’den fazla olan oranlar, 
1990’ların başında 30’un altına inmiştir.

Hindistan gibi bir ülkede doğumların büyük kısmı 
(% 80’den fazlası) evde gerçekleşmektedir. Bu 
doğumların büyük kısmına deneyimli doğum 
uzmanları ya da az eğitilmiş sağlık personelleri 
yerine, aile üyeleri ve komşular yardım etmektedir. 
Sağlık sistemi çok zayıf olduğundan, yakın gelecekte 
kırsal bölgelerdeki doğumlara acil yardım hizmeti 
sunma ya da deneyimli doğum uzmanı katılımını 
sağlamaya yönelik umut taşınmamaktadır. Bu 
nedenle hedef, geleneksel ebelere ve toplum sağlığı 
çalışanlarına ilave bazı eğitimler vererek bunları 
doğuma yardım eden yarı deneyimli personel haline 
getirme olmalıdır.

Bu olumsuz koşullarda doğum yapan milyonlarca 
kadın olduğunu bilmek, karar alıcılar üzerine 
yoğunlaşan baskıyı artırmaktadır. Hiçbir şey 
yapılmadığı takdirde ölecek olan azımsanmayacak 
sayıda yenidoğanın bu yarı deneyimli personel 
sayesinde kurtarılacağı kabul edilmektedir. Fakat 
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onlarca, yüzlerce yarı deneyimli personelin 
bir sevk hastanesi tarafından denetlenmemesi 
halinde bu stratejinin anne ölümlerini azaltıcı bir 
etkisinin olmayacağı kesin olarak vurgulanmalıdır. 
Üstelik desteklenmeyen ve denetlenmeyen yarı 
deneyimli personelin çoğalmasının (nasıl doğum 
yaptırılacağı konusunda yapılan kısa kurslar 
sonrasında “sertifikasyon” alan) gebeler ve doğum 
yapan kadınlar için potansiyel bir tehlike olduğu da 
açıktır. Hatta bu kişilerin kendi özel uygulamalarını 
yaptıkları da gözlemlenmiştir21. Bu tür özel 
hizmetlerin devletin ve hatta meslek örgütlerinin 
gözetim ve etkin denetiminden uzak olduğu 
kesindir.

Tabii ki tüm bunların yanında iyi eğitim almış 
uzmanların anne ölümlerini azaltmada etkisinin 
olmadığını söylemek mümkün değildir. Her 
seviyeden sağlık çalışanına, her seviyedeki sağlık 
kurumunda denetim, eğitim, gözetim gibi görevler 
dahil pek çok konuda ihtiyaç vardır.

Kadınların hayatını kurtaracak her girişim kırsaldaki 
sağlık sistemi içinde de – halk sağlığı merkezleri ve 
birinci basamak hizmetleri – kurulabilir. Bu kadınların 
doğum hastanelerinde doğum yapmalarının gerekli 
olduğu ya da deneyimli doğum personellerine ihtiyaç 
olmadığı anlamına gelmemelidir. Anne ölümlerini 
belirgin olarak azaltmış ülkelerin yaptıkları olgu 
çalışmaları, başarının ev ve hastane doğumlarına 
çeşitli derecedeki sağlık çalışanları birlikte 
müdahale etmeleriyle geldiğini göstermektedir. 
Başarıyı getiren bir diğer konu da deneyimli ve 
eğitimli sağlık personeli tarafından verilen acil 
doğum hizmetinin erişilebilir olmasıdır11. 
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