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Aile Planlaması

C. Aile Planlamasının Aileye ve 
Topluma Faydaları
•Özellikle gıda, giyim ve ilaç gibi 
ihtiyaçlar konusunda aile üyelerinin 
her birine daha fazla kaynak sağlar.
•Her çocuğa daha fazla zaman 
ayırılması sonucu daha sosyal bireyler 
yetiştirilmesi konusunda yardımcı 
olur.
•Nüfus artışı ve kalkınma planlarını 
kontrol altına almaya yardımcı olur.
•Aileye, doğum öncesi hazırlık ve 
bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılama 
konusunda yardımcı olur.
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Aile Planlaması
Aile planlaması anne ve çocuk sağlığı 
çerçevesinde eşlerin kendi koşul, güç 
ve rızalarını göz önünde bulundurarak; 
çocuk sayısı, gebe kalma zamanı, 
çocukların doğum aralıkları ve yeni bir 
gebeliğe engel olma konularında doğru 
karar almalarında yardımcı olan 
modern bir uygulamadır.

“Ailem yeterince 
büyüdü, iki sağlıklı ve 
mutlu çocuğumuz var 
bu durum maddi 
durumuma da uygun.”

Aile Planlaması Yöntemlerinin Türleri
1.Karmaşık ve basit doğum
kontrol hapları.
2.İntramüsküler
enjeksiyon. 
3.Spiral (RİA). 
4.Prezervatif.
5.Takvim yöntemine
göre korunma.

Aile Planlaması Faydaları 
A. Aile Planlamasının Anneye Faydaları 
•İstenmeyen gebelikten korur. 
•Hayatlarını tehlikeye atan kürtaja 
başvurma ihtimalini azaltır. 
•18 yaş altındaki kız çocuklarını, gebelik 
ve doğum risklerinden korur. 
•40 yaşın üstündeki kadınları, gebelik ve 
doğum risklerinden korur. 
•Gebeliği, son doğumun ardından iki yıl 
geçene kadar engeller. 

•Annenin, yakın aralıktaki gebelikleri 
sonucu oluşabilecek aşağıdaki 
hastalıklara yakalanma riskini azaltır: 
1.Göbek fıtığı.
2.Eklampsi.
3.Kanama.
4.Diş hastalıkları ve saç dökülmesi.
5.Anemi ve yetersiz beslenme.
•Ailede bilinen genetik hastalık 
durumlarında gebeliği engeller.
•Gebeliği önleyen hapların 
oluşturabileceği tehditleri ortadan 
kaldırır.
•Plansız gebeliğin yarattığı olumsuz 
etkilerden korur.

B. Aile Planlamasının Bebeğe 
Faydaları 
•Bebeklerin ölüm veya bazı 
hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 
Örneğin;
1.Kilo kaybı. 
2.Kötü beslenme.
3.Bulaşıcı hastalıklar. 
•Doğum kusurlarını engeller.
•Sağlıklı ve zeki bebeklerin 
doğumunda etkilidir.

Aile Planlaması için Şartlar 
1.Eşlerin her ikisi için de uygun 
olmalıdır. 
2.Doktorun yönlendirmelerine uygun 
olmalıdır. 
3.Eşlerin, gebelikten korunma 
yöntemleri, bu yöntemlerin 
kullanımları ve yan etkileriyle ilgili 
yeterli bilgiye sahip olmaları 
gerekmektedir. 
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