EBELER HAFTASI BASIN BÜLTENİ
İnsanlığın varoluşuyla eş zamanlı olarak ortaya çıkan Ebelik, bilinen en eski
mesleklerden biridir.
Milattan öncesine ait bazı resimlerde yavrusunu doğurmaya çalışan kadınlara yardım eden
ebe resimleri görülmüştür. Türklerin her devrinde ve kültüründe ebeliğin varolduğu
bilinmektedir. Doğum yapan kadınlara hizmet eden ebelerimiz, Türk kültüründe saygı
duyulan ve itibar gören seçkin kişiler olmuştur. Osmanlı Döneminde bu saygın meslek
mensuplarına ayrı bir önem verilmiş ve her ebenin bir doğum iskemlesi olmasına özen
gösterilmiştir.
Cumhuriyetimizin ilanı ile ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak adına farklı eğitim süreleri
uygulanarak bu mesleğe kazandırılan köy ebelerinin resmi statüde çalışabilmeleri için 1943
yılında Köy Ebeleri Çalışma Kanunu çıkarılmıştır. 1963 yılında kabul edilen Sağlık
Hizmetlerini Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ile ebelik mesleğinin ilk defa görev tanımı
yapılmıştır. Halen Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı 4 yıllık lisans eğitimi veren Sağlık
Bilimleri Fakülteleri veya Sağlık Yüksek Okullarının ebelik programını bitirenler ebe ünvanı
ile görevlerini icra etmektedir.
Bir ülkenin kalkınmasının göstergesi olan anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesine
de çok kıymetli katkıları olan ebelerimizin emeği tartışılmaz. Ülkemizde 2002 yılında
yüzbinde 49 olan anne ölüm oranımız günümüzde yüzbinde 14,7’ye, bebek ölüm oranımız ise
binde 38.3’ten 6.9’lara gerilemiştir. İlimizde 2017 ve 2018 yıllı Nisan ayı itibariyle anne
ölümü gerçekleşmemiş olup bebek ölüm hızımız binde 4.4 seviyesine çekilmiştir.
Bugün itibariyle sağlık evi ebeleri başta olmak üzere birinci basamak sağlık hizmeti veren
tüm ebelerimiz tarafından sadece gebe ve bebek izlemleri değil mobil sağlık hizmetleri ile
sağlık tesisi olmayan en ücra köylerimize ulaşılarak hizmet verilmektedir. Beldeler dahil
Yüzde 51’i kırsalda yaşayan ilimiz vatandaşlarına ulaşılarak ziyaret edilmiştir. Son bir yılda
bu ziyaretlerde 64 bin vatandaşımızın tansiyon takibi, şeker ölçümü, kanser taramaları,
pansuman enjeksiyon gibi sağlık hizmetleri gerçekleştirilmiştir. İlimizdeki kanser
taramalarında 2017 yılında 14.822 kadınımıza meme kanseri taraması, 16.095 kadınımıza
rahim ağzı kanseri taraması, 14.992 vatandaşımıza kalın bağırsak kanseri taraması yapılmış
olup bu taramalarda 29 meme kanseri, 3 serviks kanseri, 4 kalın bağırsak kanseri teşhisi
konulmuştur. Sağlık okur yazarlığı konusunda halkımızın bilgi seviyesini arttırmak için
52.541 vatandaşımıza eğitim verilmiştir.
Yataklı tedavi kurumlarında, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ve
özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinin giriş kapısı olan sağlık evlerinde ebelerimiz
tarafından icra edilen hizmetlerin anlamı ve kutsallığı tartışılmazdır. Bu mesleğin temel
felsefesi insan sevgisi, anne ve bebeğe sağlıklı koşullarda doğum sürecinin yaşatılması,
toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu felsefe ışığında
çalışan tüm fedakar ebelerimize sağlık sistemine katkılarından dolayı minnettarız.
Tüm ebelerimizin 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutlar insanlığa hizmet yolundaki başarılı
çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

