
Gebe Okulu eğ�t�mler� her haftanın b�r
gününde beş haftalık program
kapsamında ver�lmekted�r.

GEBE OKULU 
EĞİTİMLERİ 

ÜCRETSİZDİR

GEBE OKULUNA BAŞVURU
NASIL YAPILIR?

   
    Gebe Okulu Bartın Devlet Hastanes�'n�n
Aladağ Mevk��nde h�zmet sunan Ek
H�zmet B�nasında Kadın Hastalıkları ve
Doğum Pol�kl�n�kler�n�n yer aldığı 2. katta
h�zmet vermekted�r.  

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI

Bartın İl Sağlık Müdürlüğü
Bartın Devlet Hastanes�

Doğumun merkezinde yer almak
Doğum ağrıları ile ilaçsız baş etmek,

Gebelik, doğum, lohusalık ve
bebeğinizle ilgili sorularınıza cevap

bulmak ister misiniz? 

Gebe Okuluna müracaat ederek
kayıt yaptırab�l�rs�n�z.

Telefon �le arayarak kayıt
yaptırab�l�rs�n�z.

      Bartın Devlet Hastanes� Ek H�zmet
B�nasının 0 378 227 16 48 Dah�l� (32 02)
numaralı hattından ya da Gebe Okulunun
0 549 209 74 09 numaralı hattından
ulaşab�l�rs�n�z.

Eğ�t�mlerde egzers�zlere yer
ver�lmekted�r. Egzers�zlere 37. gebel�k
haftasına kadar �steyen gebeler
katılab�lmekte, egzers�zler kas
gevşetme hareketler�, yoga ve
p�latesten oluşmaktadır

Eğ�t�m programında  doğumhane
z�yaret ed�lerek gebeler�n doğum
yapacakları ortamı tanımalarına ve
ebelerle �let�ş�m kurmalarına fırsat
ver�lmekted�r. 
Gebeye destek sağlamak amacıyla
Eğ�t�mlere eşler ve gebeye refakat
edecek k�ş�ler de katılab�lmekted�r.   



GEBELİK FİZYOLOJİK VE
PSİKOLOJİK BİR DÖNEMDİR.

 

Annen�n/ anne adayının gebel�k, doğum
ve lohusalık dönem�nde karşılaştığı
problemlere çözüm get�reb�lmes�, 

Doğuma akt�f olarak katılması,

Doğum sürec�n� b�l�nçl� ve özgüvenl�
tamamlaması,

Annel�k rolünü ben�msemes�,

Eşler�n doğum sürec�ne dah�l ed�lmes�
doğum önces� "Gebe Okulunda" ver�len
eğ�t�mlerle MÜMKÜN olab�lmekted�r.     

20 hafta ve üzer� gebeler,

Egzers�z yapmaya engel� olmayanlar,

R�skl� b�r gebel�ğ� olmayanlar,

Ağır ps�k�yatr�k b�r hastalığı olmayanlar,

Eğ�t�me katılımda sürekl�l�ğ�
sağlayab�lenler,

Gebe okuluna katılmak �ç�n hek�m
tarafından onay ver�len bütün gebeler
katılab�l�r.

GEBE OKULU EĞİTİMLERİNE
KİMLER BAŞVURABİLİR?

ANNENİN GEBELİK,
DOĞUM VE LOHUSALIK

SÜRECİNİ NASIL
TAMAMLADIĞI
ÖNEMLİDİR!!!

  Doğum, kadının yaşamının en heyecan
ver�c�, en öneml� ve en mutlu
olaylarından b�r�s�d�r. Gebel�k

dönem�nde eşler bebekler�n�n k�me
benzeyeceğ�, nasıl olacağı �le �lg�l�
hayaller kurmakta, bebekler�n�n �lk

hareket�n� ve tekmeler�n�
h�ssett�kler�nde heyecanlanmakta ve

doğum anını sabırsızlıkla
beklemekted�rler.  

 
      Sağlıklı olarak tamamlanan gebel�k,
doğum ve lohusalık süreçler� annede �y�
hatıralara ve gülümsemelere, zorlukla

karşılaşılan doğum süreçler� �se
anneler�n b�r daha çocuk sah�b� olmak

�stememeler�ne ve hafızalarda kötü
hatıralara sebep olmaktadır. Bu nedenle
annen�n bu süreçler� nasıl tamamladığı

öneml�d�r. 
 

Sağlıklı, mutlu ve bilinçli bir
gebelik, doğum ve lohusalık
süreci için tüm gebeleri 

"GEBE OKULUNA" 
davet ediyoruz.  


