VAN MERKEZ VE ERCİŞ’TE ANNE ADAYLARINA YÖNELİK
“GÜVENLİ ANNELİK PROJESİ” SONUÇLARI AÇIKLANDI
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı ve Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
işbirliğinde MSD İlaçları’nın koşulsuz desteğiyle anne ölümlerini azaltmayı ve
annelerin sağlık bilincini yükseltmeyi hedefleyen “Güvenli Annelik Projesi”
kapsamında yaklaşık 20.000 kadına ulaşıldı.
31 Ekim 2013, Van - 1 Kasım 2012 tarihinden bu yana Van İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı işbirliğinde MSD İlaçları’nın koşulsuz desteği
ile Van Merkez ve Erciş’te yürütülen ‘Güvenli Annelik Bilincini Geliştirme Projesi’ uygulama
süreci ve sonuçlarının değerlendirildiği toplantı, bugün (31 Ekim 2013) Van Elite World
Otel’de gerçekleştirildi.
Anne adaylarının daha rahat ve sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeleri, doğuma
hazırlanmaları, bebekleri için etkili emzirmeyi, bilinçli anneliği ve lohusalık dönemi bakımını
öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen proje ile eğitimli saha çalışanları tarafından Van ve
Erciş’te 9.908 hane ziyaret edildi. 20.000 anne ve anne adayı, 20 yerel eğitici kadından
oluşan saha ekibi tarafından Güvenli Anneliğin ve sağlık hizmet kullanımının önemi hakkında
bilgilendirildi.
Çalışma kapsamında 1.337 gebe kadın kayıt altına alınarak, doğum öncesi ve doğum
sonrası dönemde düzenli sağlık hizmetinden yararlanmaları sağlandı. Proje sürecinde,
evlerinde ziyaret edilen kadınlara ek olarak eş ve babalardan oluşan 5.042 erkeğe ulaşıldı.
172 Sağlık Hizmet Sunucusu, bilgilerini tazelemek ve iletişim yeteneklerini güçlendirmek
amacıyla Güvenli Annelik Eğitim ve Danışmanlık Eğitim Programına katıldı. Proje
kapsamında ayrıca muhtarlar, devlet kurumları yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarında
görevlilerden oluşan 118 erkeğe, 507 sağlık hizmet sunucusuna (toplamda proje süresince
5.667 erkeğe) ulaşılarak Güvenli Anneliğin önemi hakkında bilgi verildi ve sağlık hizmetlerinin
sunumu ve yönetimi düzeyinde de farkındalık oluşturuldu.
Gebelik, lohusalık ve bebek bakımı üst başlıklarında yapılan bilgilendirme çalışması sonrası
görüşülen kadınlar, saha ekibi ziyaretleri ile kendilerini özel hissettiklerini, kendilerini düşünen
birilerinin varlığından mutlu olduklarını ifade ettiler. Projede görev alan sağlık çalışanları ve
saha çalışanları da Van’da hayata geçirilen böyle anlamlı bir projenin içerisinde yer aldıkları
için memnuniyetlerini ifade ettiler ve projenin devamlılığı için ellerinden gelen tüm gayreti
göstereceklerini belirttiler.
TAP Vakfı Genel Koordinatörü Nurcan Müftüoğlu proje hakkında şunları söyledi : “27 yıldır
anne- çocuk sağlığını daha ileriye taşımak amacıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak,
Güvenli Annelik Programı ile Van’da 20.000 kadına ulaştık. Bu çalışma ile hem anne
adaylarını bilgilendirmeyi, hem de onların sağlık hizmet kullanımını artırmalarını hedefledik.”
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Toplantıya katılan MSD İlaçları Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Lembet, MSD’nin dünyanın
her yerindeki annelerin sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen “Anneler için MSD”
inisiyatifine dikkat çekti ve MSD İlaçları olarak bu inisiyatif ile Türkiye’deki 19.000 kadının
hayatına dokunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. “Hiçbir annenin bebeğini dünyaya
getirirken yaşamını yitirmediği bir dünya yaratmayı hedefliyoruz”, diyen Lembet, annelerin ve
anne adaylarının kamu sağlık sistemi kapsamında düzenli takiplerinin de, anne ölüm
oranlarının düşürülmesinde son derece önemli olduğunu kaydetti. Pınar Lembet, “Sağlık
Bakanlığımızın önümüzdeki beş yılda anne ölüm oranlarını yüzde binde 10’un altına çekme
hedefine katkıda bulunmak, MSD İlaçları için ayrı bir mutluluk kaynağıdır,” dedi.
TAPV Hakkında
1985 yılında kurulan, başkanlığını Caroline N. Koç’un yapmakta olduğu Türkiye Aile Sağlığı
ve Planlaması Vakfı, bireylerinin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının
bilgiye erişimini artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışmaktadır.
MSD Hakkında
Dünyanın en büyük ikinci sağlık kuruluşu olan MSD, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
çalışmalarını sürdürmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Merck olarak bilinen
MSD, reçeteli ilaçlar, aşılar, biyolojik tedaviler, tüketici ürünleri ve hayvan sağlığı dâhil geniş
bir yelpazede sahip olduğu portföyü ile 140 ülkede yaratıcı sağlık çözümleri sunmak üzere
faaliyet göstermektedir. Sağlığa erişimi artırmaya yönelik kararlılığını, gelişmiş kural, program
ve işbirlikleri uygulamaları ile ortaya koyan MSD, Türkiye’de de hastaların yenilikçi ilaçlarla
sağlığa erişimleri için çalışmalarına devam etmektedir.
Daha fazla bilgi için www.msd.com.tr ve www.merck.com

Bilgi için:
Pınar Oruç Lembet – 0212 336 11 85 pinar.lembet@merck.com
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