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Klinikteki doğal doğum teşviki - Wuppertal doğum kliniği açıklaması 

 

Doğum hastanelerin bildirdiği: doğal doğum mümkündür , kadını ve 

çocukları güçlendirir. 

 

Amaç kadın ve çiftlerin imkanlaırnı teşvik etmek. 

 

Mevcut tıbbi bilgiler bağlamında her durumda vajinal doğum olasılığı 

göz önünde bulundurulur, veya basarili bir vajinal doğum için 

koşullar yaratılır (örneğin doğum tarihinin süresinin aşılması, erken 

doğum sancıları, erken membran rüptürü, erken doğum riski). 

 

Kadın doğum bölümü kadın ve çocukların ihtiyaçlarına göre 

düzenlenmiştir. 

 

Kadının arzusuna saygı, doğum sırasında yapılan danışma 

görüşmelerinin temelini oluşturur. Doktorlar ve ebeler kadını 

korkularıyla ciddiye alırlar. Kadının sezaryan dileği olması 

durumunda, hangi durumlarda vajinal doğum yapabileceği sorulur. 

Ve vajinal doğum esnasında ihtiyacı olan tüm desteği sağlanacağını 

bildirilir. 

Her kadın doğumdan önce doğum hastanesinde kaydını yaptırarak 

kendini tanıtabilir. Bunun için klinikler sağlık ekibiyle Ebeveynler 

akşamları, doğum odası tanıtımı, ebe danışmanlığa ve hekim ekibi ile 

ayakta tedavi randevu imkanı sunar. Gerek duyulduğunda bir kaç 

tane randevu uygulanabilinir. 

 

Makat pozisyonunda öneri 

Bir makat pozisyonunda klinikler vajinal doğumu destekliyorlar. 

Şartlara bağlı olarak uygun hazırlık önlemleri alındığında harici bir 

çevirme girişimde bulunabilinir. Hamile kadın doğum planlaması 

ardından deneyimli doğum uzmanlarından oluşan bir ekip doğum 

için hazırdır. Amaç bir kadın ebe tarafından bakılmasını sağlamak 

(1:1). Bu sezaryan oranını azaltır. 

 

Sezaryan için öneri 

Gebelerin sezaryen arzusunda doğum hastanesinde mümkün olan 

en erken tanıma yapılmalıdır. Bu, erken kapsamlı bilgiler nedeniyle 

kaygıların azalmasına neden olabilir. Klinikler bunu personel 

yetersizliğinden sağlayamadığı için, mevcut kurumlar kullanılır: 
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Muayenehanelerde hamilelik bakımı, klinikte doğum planlaması, 

klinikte ebe danışmanlığı, doğum öncesi ve doğum sonrası bakimi 

için ebeler, doğum hazırlık kursları. Klinikte doğum planlamasını 

genişletmek için daha geniş kadro olması arzulanmakta. 

 

Planlanan sezaryen 39 + 0 hamilelik haftasından sonra yapılmalıdır. 

 

Normal doğum sezaryan ile durdurulmuşsa, kadına veya çiftlere 

nedenleri sakince açıklanır. Aynısı vajinal doğumda bile tüm 

önlemler için geçerlidir. Müdahaleden önce bu mümkün değilse, 

açıklama doğumla ilgili bir doktor tarafından ilk fırsatta yapılmalıdır. 

 

Sezaryan veya zor doğumdan sonra, tüm kadınlara doğum ekibinin 

iyi bilinen üyesi ile bir takip görüşmesi teklif edilmelidir. 

 

Sezaryan sonrası, bir sonraki gebelikte vajinal doğum yapılmasını 

destekliyoruz. Hamile kadın doğum şekli konusunda kararsız ise 

doğum kliniğinde erken bir tanışma yapılması önerilir. 

 

Tecrübeli kadın doğum uzmanları pratik eğitimde asistan doktorları 

eğitmektedir. 

 

Ortak klinik içi durum konferansları yapılıyor. Yerleşik jinekologlar ile 

yakin bir iletişim var. 


