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HAMILE MISINIZ?
YENI DO!UM MU 
YAPTINIZ?

Bir çocu!un dünyaya gelmesi çok keyifli bir olaydır. 
Aynı zamanda hamilelik ve do!umla birlikte ye-
pyeni zorluklar ve sorular ortaya çıkar. Bunların 
üstesinden tek ba"ına gelmeniz gerekmez. Her an 
bir ebeden tavsiye ve destek alabilirsiniz.

 Ebe, hamilelik, do!um ve do!um sonrası bakımla  
 ilgili bütün sorularda uzmandır.

 Size refakat eder, tavsiyeler verir ve sizi destekler  
 – do!um öncesinde, do!um sırasında ve do!um  
 sonrasında.

 Her kadın ebe yardımından yararlanabilir.

 Ebelerin ço!u hizmetleri sa!lık sigortalarınca  
 kar"ılanır.

Bir ebeden aldı!ınız destekle çocu!unuza daha en  
ba"tan en iyi ko"ulları sa!larsınız. Bu "ekilde hem  
kendiniz, hem de çocu!unuzla ilgilenmi" olursunuz.

Ebenin Damga



HAMILELIKTE

Ebeler neler sunuyor?

Hamileli!inizin daha ba"ında ebe sizi destekler. Ha-
milelik ve do!umla ilgili bütün sorularınıza cevap verir.  
Mide bulantısı, erken do!um sancısı, mide ek"imesi 
veya endi"eler gibi hamilelik "ikâyetlerinizde size 
yardımcı olur.

Dil nedeniyle sorunlar ya"ıyorsanız, örn. bir arka-
da"ınızdan tercüman olmasını isteyebilirsiniz.

Hamilelik bakımı için de ebenize ba"vurabilirsiniz. 
Ultrason dı"ında bütün gerekli muayeneleri yapabilir. 
Genellikle – ve istiyorsanız – sizi evinizde ziyaret eder. 
Bakımınızı ebenize veya doktorunuza yaptırmak ta-
mamen size kalmı"tır. Elbette ikisinden de dönü"ümlü 
yararlanabilirsiniz.

Ebe, bebe!inizi nerede ve nasıl dünyaya getirece!inize 
karar verirken size destek olur. Do!uma hazırlık kur-
sunda sizinle do!umu kolayla"tıracak solunum ve ra-
hatlama tekniklerini çalı"ır. Bebe!inizle geçirece!iniz 
ilk zaman için de pratik ipuçları verir.

DO!UMDA

Ebeler ne yapar?

Ebeler, hastanede, do!umevinde ve evdeki do!umlara 
e"lik edebilir. Ancak her ebe do!umda yardım sunmaz. 
Ve her hastane de kendi ebenizin do!uma katılmasına 
imkân sa!lamaz. Ço!u durumda hastanenin kendi 
ebesi sizinle ilgilenir.

Ebe, do!umun tamamında size e"lik eder. Do!ru 
solumanıza yardım eder ve do!umu kolayla"tıran 
duru"ları ve egzersizleri size gösterir. Do!um seyrini 
gözlemleyip belgeler; sorunlar ortaya çıktı!ında bir 
doktora ba"vurur.

Klinikteki bir do!umdan sonra ilk günlerde çocu-
!unuzla birlikte hastanede kalabilirsiniz. Ayaktan 
do!uma karar verdiyseniz do!umdan birkaç saat sonra  
eve gidebilirsiniz; o zaman ebeniz evde sizinle ve 
çocu!unuzla ilgilenir. Do!umdan önce sizin için neyin 
do!ru oldu!u konusunda danı"manlık alın! 

LOHUSALIK VE 
SONRASINDA 

Ebeler nasıl yardım eder?

Do!umdan sonra ebe emzirirken size yardım eder 
ve çocu!unuzun ilk bakım muayenesini yapar.

#lk sekiz haftada ebeniz sizi evde ziyaret eder, 
ba"larda ihtiyaç varsa her gün gelir. Ebe, do!umdan 
sonra rahimin normale dönmesinin normal olup 
olmadı!ına dikkat eder. Çocuk bakımı konularında 
size tavsiyeler verir; örn. çocu!unuzun bezinin de- 
!i"tirilmesi, yıkanması, tutulması, emzirilmesi veya 
biberonla beslenmesi. Bütün sorularınızda ona 
ba"vurabilirsiniz ve hayatınızdaki bu yeni dönemle 
ba" etmenize yardım eder. 

Bebekteyse ebe, davranı"larına ve fiziksel geli"imine 
dikkat eder; örn. göbe!inin düzgün biçimde iyile"ip 
iyile"medi!ine ve çocu!un kilosunun normal geli"ip 
geli"medi!ine. Size ilk bakım muayeneleri konu-
sunda bilgi verir.   

Birçok ebe, ayrıca normalle"me jimnasti!i de sunar.  
#lk sekiz haftadan sonra da ebeniz emzirme ve bes- 
lenme sorunlarında size yardım etmeye devam eder.

Bir Ebeyi Nasıl Bulurum? 

Ebe yardımıyla ilgileniyorsanız hamileli!inizin ba"-
larında bir ebeyle ileti"ime geçmelisiniz. Ebeniz 
hamileli!inizin ba"ından emzirme döneminin sonuna 
kadar sizinle ilgilenir.

Ebenizi bulabilece!iniz yollar:

 #nternet (örn. www.hebammenverband.de)

 Ebe muayenehaneleri ve do!umevleri

 Do!um klinikleri

 Kadın doktorları

 Sa!lık sigortaları

 Arkada" tavsiyeleri

i
Çok te"ekkürler


