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Bir "kişisel bakım planının" geliştirilmesi, her kadının kendi 
ihtiyaçlarının yanı sıra bebeğinin ve ailesinin ihtiyaçlarına göre 
kişiselleştirilmiş bakım almasını sağlamak için çok önemlidir. 
Better Births, "her kadının farklı olduğunu ve hamilelik 
yolculuğuna farklı bir şekilde başlayacağını" belirtmiştir. NW 
Londra Yerel Annelik Sistemi ve hizmet kullanıcıları birlikteliği 
ile Tommy’s, NCT ve NHS Choices gibi güvenilir kaynakların 
önceden mevcut olan planlarına dayanarak dört kişisel bakım 
planı oluşturulmuş ve bu planlar Kuzey Londra Merkez'deki 
annelik birimleri tarafından benimsenmiştir.

Bu dört PCP (Kişiselleştirilmiş Bakım ve Destek Planı), 
hamilelikten doğumdan sonraki ilk haftalara kadar olan 
yolculuğu kapsamaktadır:

• Hamilelikte sağlık ve esenlik
• Kişiselleştirilmiş doğum tercihleri
• Bebeğiniz doğduktan sonra
• Doğuma dair düşünceler



Kişiselleştirilmiş Bakım ve Destek Planının 
Kullanımı
Kişisel bakım planları, hamilelik, doğum ve erken ebeveynlik için 
kişisel seçimlerinizi keşfetmenize, anlamanıza ve kaydetmenize 
yardımcı olur.

Ebe ve/veya doktorunuz kişisel bakım planlarınızı herhangi bir 
noktada tamamlamanıza veya uyarlamanıza yardımcı olabilir 
ve planınızı hamilelik boyunca onlarla paylaşmanız önerilir.

Planın yalnızca bundan ibaret olduğunu ve sağlanan bakımın 
her zaman yüksek kaliteli ve güvenli olmasını sağlamak için 
sizin ihtiyaçlarınız ve bebeğinizin ihtiyaçları etrafında bir 
şeylerin gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gerekebileceğini 
hatırlamak önemlidir.

Kişisel bakım planınızı/planlarınızı annelik notlarınızla birlikte 
tutabilir, dilediğiniz gibi doğum ekibinizle paylaşabilirsiniz.

Kişisel bilgileriniz
Tüm kişisel verileriniz bu kitapçıkta kalır ve siz istemediğiniz 
sürece başkalarıyla paylaşılmaz.





Hakkımda
Adınızı, doğum tarihinizi, seçtiğiniz annelik birimini ve ebenizin 
adını ekleyin.

Doğum tarihim

Annelik birimimin adı

İstenen doğum yerim (ev, ebe tarafından yönetilen birim veya 
kadın doğum uzmanı tarafından yönetilen birim)

Ekip adı

İsimli ebe

Ebe/ekip iletişim bilgileri

Kadın Doğum Uzmanının/Danışman Ebenin adı

Bilinen tıbbi durumlar/alerjiler 
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Hamilelikte sağlık ve esenlik bölümü
Bu soruların tamamı Mum & Baby web sitesinde bulunan bilgilerle 
ilgilidir.

Lütfen tamamlamadan önce içeriği okuyun ve bağlantılara göz atın.

Bu sorular tek seferde tamamlanabilir veya bakım sağlayıcınızla 
yapılan görüşmelerin ardından devam eden bir süreç olabilir.

Dilerseniz bunu hamileliğinizin herhangi bir aşamasında ebenize 
gösterebilirsiniz.

Fiziksel sağlık ve esenlik
1.  Hamileliğimi ve emzirmemi etkileyebilecek uzun süreli bir sağlık 

durumum var. Sahip olduğum rahatsızlık:

 q Diyabet
 q Epilepsi
 q Akıl sağlığı sorunları
 q Yüksek tansiyon
 q Astım
 q Hipo/hipertiroidizm
 q Diğer 
 q Hiçbiri

  Hamileliğinizde etkiye sahip olabilecek veya olmayabilecek birçok 
durum var. Aile hekiminiz, doktorunuz ve ebenize şu anda veya 
geçmişte sahip olduğunuz durumlar hakkında danışın.
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2.  Mesane ve bağırsak sorunları yaygındır ve hamilelikte daha da 
kötüleşebilir. Destek mevcuttur. Aşağıdakilerden herhangi birini 
yaşarsanız lütfen aile hekiminiz, ebeniz veya doktorunuz ile görüşün:

 q İdrar sızıntısı
 q Gaz tutmada sorun
 q Dışkı çıkışını kontrol edememe
 q Arka yoldan kanama
 q Seks sırasında ağrı veya kanama (cinsel ilişki)
 q Kadınlarda Genital Mutilasyondan etkilenme

3.   Önceden var olan tıbbi durumları ve/veya özel gereksinimleri 
hamile kalmadan önce veya hamileliğin erken döneminde aile 
hekiminizle, ebenizle veya doktorunuzla görüşmeniz önerilir. 
İlaçlama planlaması, emzirmeyi de göz önünde bulundurmalıdır. 

 Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Annelik ekibimle önceden var olan tıbbi durumlarımı görüştüm 
 q Tıbbi durumlarım veya özel ihtiyaçlarım ile ilgili daha fazla 

desteğe ihtiyaç duyuyorum
 q Belirli durumlarda ebemin veya sağlık hizmeti uzmanımın aile 

hekimim veya sağlık ziyaretçim ile iletişim kurmaya ihtiyaç 
duyabileceğinin farkındayım

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
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4.  Aşağıdaki ilaçları ve/veya takviyeleri alıyorum. Sizin için geçerli olan 
yorumu işaretleyin:

 q Önerilerin farkındayım ve bunu aile hekimim veya ebem ile 
görüştüm

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

  Tüm hamile kadınların gebe kalma öncesinden hamileliğin 12. 
haftasına kadar folik asit takviyesi almaları önerilir.

  Hamile kadınların hamilelik süresi boyunca D vitamini takviyesi 
alması da önerilir.

  Diğer tüm ilaçlar annelik ekibiniz ile görüşülmeli ve 
değerlendirilmelidir

5. Ek ihtiyaçlarım var. Bunlar şu şekildedir:

 q Dilime tercüme edilmesi için randevularda yardıma ihtiyaç 
duyacağım

 q Alerjilerim ve/veya özel beslenme gereksinimlerim var
 q Gözetilmesini istediğim dini inançların ve geleneklerim var
 q Benim/partnerimin ilave ihtiyaçları var
 q Sosyal bakım katılımım veya geçmişim var
 q Ebe ile özel olarak başka bir şey hakkında konuşmak istiyorum

Eğer herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, lütfen olabildiğince erken 
şekilde annelik ekibinize söyleyin.

Tercüme hizmetlerinin kullanımı yerel politika ve müsaitliğe göre 
değişiklik göstermektedir. Lütfen ebeniz ile görüşün.
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Yaşam tarzı ve esenlik
6.  Hamileyken size ve doğmamış bebeğinize zarar verebileceği içni 

bazı gıdalardan uzak durmanız önerilmektedir. Sizin için geçerli 
olan yorumu işaretleyin:

 q Hamilelikte hangi gıdalardan uzak durulacağını biliyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Hangi gıdalardan uzak durulacağına ilişkin tavsiyeler değişiklik 
gösterebiliyor, lütfen en son bilgileri almak için Mum & Baby web 
sitesini ziyaret edin.

7.  Hamilelikte sağlıklı ve dengeli beslenmenizi sürdürmeye çalışmanız 
önerilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Hamilelikteki beslenme ihtiyaçlarımın farkındayım
 q Beslenme gereksinimlerimi etkileyen özel koşullarım var ve 

annelik ekibinden rehberlik almak istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
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8.  Kadınların çoğu için hamilelik sırasında düzenli olarak hafif ila orta 
düzeyde egzersiz önerilmektedir. Sizin için geçerli olan yorumu 
işaretleyin:

 q Egzersize ilişkin önerilerin farkındayım
 q Egzersiz gerçekleştirme becerimi etkileyen bir durumum var ve 

annelik ekibinden rehberlik almak istiyorum
 q Emin değilim – Daha fazla bilgi almak istiyorum

9.  Sizin ve bebeğinizin sağlığı ve iyiliği için hamilelik sırasında sigara 
içmemeniz, alkol almamanız veya keyif amaçlı ilaçlar kullanmayın. 
Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Alkol, tütün/nikotin ürünleri ve keyif amaçlı/yasa dışı ilaçların 
tüketimine ilişkin tavsiyelerin farkındayım

 q Sigara kullanımının düşük yapma riskini artırdığının ve bebeğin 
erken, düşük kilolu veya ölü olarak doğması riskini artırdığının 
farkındayım

 q Tüm hamile kadınlara randevuda ve hamileliğin 36. haftasında 
karbon monoksit taraması sunulduğunun ve sigara içenlerin 
bırakmasına yardımcı olmak için destek sağlandığının farkındayım

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
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Duygusal sağlık ve esenlik
Bir bebek beklemek neşeli ve heyecan verici bir zaman olabilir ancak 
hamile kadınların anksiyete, depresyon veya duygusal buhran 
yaşaması nadir değildir.

10.  Hamileliğimi etkileyebilecek uzun süreli bir akıl sağlığı durumum 
var. Sahip olduğum rahatsızlık:

 q Anksiyete
 q Depresyon
 q Yeme bozukluğu
 q Travma sonrası stres bozukluğu
 q Kişilik bozukluğu
 q Bipolar affektif bozukluk (manik depresyon veya mani olarak 

da bilinir)
 q Şizoaffektif bozukluk
 q Şizofreni veya diğer herhangi bir psikotik hastalık
 q Postpartum psikoz
 q Dolayısıyla psikiyatrist veya diğer herhangi bir akıl sağlığı 

uzmanını gördüğünüz başka herhangi bir akıl sağlığı durumu

Eğer bu durumlara sahipseniz, uzman perinatal akıl sağlığı ekibinin 
desteğine ihtiyaç duyabileceğiniz için ebeniz veya doktorunuz ile en 
kısa sürede konuşmanız gerekmektedir.
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11. Şu anda böyle hissediyorum.

  Sahip olduğunuz tüm endişeleri ve kaygıları yazıya dökün ve 
arkadaşlarınız, aileniz, ebeniz, aile hekiminiz veya doktorunuzla 
konuşun.

12.  Hamilelik sırasında bebeğinizi tanımak güçlü ebeveyn ilişkileri 
oluşturmaya yardımcı olur ve size duygusal iyiliğiniz ile yardımcı 
olacaktır. Aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

 q Doğmamış bebeğinizle konuşmak, ona şarkı söylemek veya 
müzik çalmak

 q Karnınıza nazikçe masaj yapmak
 q Bir günlük tutmak
 q Hamilelik yogası ve/veya hipnoz teknikli doğum
 q Bebeğinizin büyümesini ve gelişimini takip etmek için bir 

uygulama kullanmak
 q UNICEF'in "mutlu bir bebek oluşturma" rehberini okumak
 q Bebeğinizi düşünmek için zaman ayırmak
 q Bebeğinizin hareket ettiği zamanları fark etmek

Bunları düzenli olarak yapmak, bebeğinizin beyninin gelişmesine 
yardımcı olan ve sizi iyi hissettiren Oksitosin adı verilen bir hormonu 
salgılar. Doğmamış bebeğinizle ilişki kurmaya zaman ayırmak, 
ikinizin de duygusal iyiliğinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Bu size 
bebeğinizin doğumundan sonra onun ihtiyaçlarını daha kolay tanıma 
konusunda destek olacaktır.
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13.  Duygusal iyiliğimi geliştirmek için yapabileceğim şeylerin 
farkındayım. Size en çok yardımı olacak yorumu işaretleyin:

 q Hamilelik yogası, yürümek veya yüzmek gibi düzenli hafif 
egzersizleri yapmak 

 q İyi beslendiğimden emin olmak
 q Rahatlama tekniklerini denemek, müzik dinlemek, meditasyon 

yapmak veya nefes alıp verme egzersizleri gerçekleştirmek
 q Kendime, rahatlayabileceğim şekilde zaman ayırmak
 q Arkadaşım, ailem, ebem, aile hekimim veya doktorum gibi 

güvendiğim birisiyle konuşmak
 q Ev işleri veya diğer çocuklarla ilgili olarak pratik yardım istemek

14.  Anksiyete ve depresyon ya da diğer herhangi bir akıl sağlığı 
durumuna sahip hamile kadınlar için uzman desteği mevcuttur. 
Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin: 

 q Hamileyken ihtiyacım olması durumunda akıl sağlığı desteğine 
nasıl erişebileceğimin farkındayım

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Duygusal desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz, kendinizi yerel 
konuşma terapisi hizmetlerine yönlendirebilirsiniz. Ücretsizdir ve 
hamile kadınlar önceliklidir.

Mum & Baby web sitesindeki konuşma terapisi bölümüne veya NCL 
annelik web sitesine (www.nclmaternity.nhs.uk) bakın

http://www.nclmaternity.nhs.uk
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15.  Partnerimin, ailemin ve benim dikkat etmem gereken duygular 
şunlardır:

 q Ağlamaklılık
 q Bunalmış hissetmek
 q Huysuz hissetmek veya daha sık tartışmak
 q Odaklanmakta zorluk
 q İştahta farklılık
 q Uyku veya aşırı enerji sorunları
 q Oldukça kaygılı hissetmek 
 q Yoğun düşünceler 
 q Normalde hoşlandığım şeylere ilgimin kaybolması
 q Doğumdan korkmam nedeniyle gerçekleştirmek istememek
 q Kontrol edemediğim veya sürekli geri gelen kötü fikirlere  

sahip olmak
 q İnitihar etme hissine veya kendi kendine zarar verme 

düşüncelerine sahip olmak
 q Eylemleri tekrarlamak veya katı ritüeller edinmek
 q Doğmamış bebeğime karşı hissizlik

Eğer bu düşüncelerden herhangi biri hakkında endişe duyuyorsanız 
ebeniz veya doktorunuzla konuşun.
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16.  Doğum kontrol tercihlerini düşünmek. Sizin için geçerli olan yorumu 
işaretleyin:

 q Hangisini seçeceğimden emin değilim / Daha fazla bilgi almak 
istiyorum

 q Bunu düşünmeden önce bebeğimin doğmasını beklemek 
istiyorum

 q Bebeğim doğduktan sonra anında postnatal doğum kontrol 
seçeneğim bulunduğunun farkındayım. Seçimim aşağıdaki 
kutuda belirtilmiştir.
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Kişiselleştirilmiş doğum tercihleri
Bir doğum planı, doğum sırasındaki bakımınız hakkında bilgilendirilmiş 
kararlar almanız için size (ve doğum partnerinize/partnerlerinize) 
destek olur. 

Tercihlerinizi bakım sağlayıcılarınızla paylaşmak onların size 
sağladıkları bakımı kişiselleştirmelerine imkan tanır.

1 ila 17 numaralı sorular Mum & Baby web sitesinde Doğum 
bölümünde bulunan bilgilerle ilişkilidir.

Lütfen tamamlamadan önce içeriği okuyun ve bağlantılara göz atın. 
Soruları kendi istediğiniz hızda tamamlayın. 34 hafta ve sonrasında 
ebenize gösterin

Kişisel bakım planınız, özellikle bir altta yatan sağlık durumunuz 
(diyabet gibi) veya hamilelikle ilişkili bir durum (preeklampsi gibi) 
geliştirdiyseniz bir sağlık hizmeti uzmanına danışılarak oluşturulmalıdır.

1.  Doğum ortamı olarak üç seçeneğim (evde doğum, doğum merkezi 
ve hastanenin doğum bölümünde) olduğunun farkındayım ve 
benim için hangi seçeneğin önerildiği konusunda ebem/doktorum 
ile görüştüm. Şurada doğum yapmak istiyorum:

 q Evde
 q Doğum merkezinde
 q Hastanenin doğum bölümünde
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Kişisel sağlığınız ve hamileliğinize dayalı olarak belirli seçenekler 
önerilebilir.
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2. Doğum partnerim(partnerlerim) şunlardır:

Doğum sırasında yanında olmasını istediğiniz iki kişiyi düşünün.

3.  Bebeğimi dünyaya getirirken öğrenci ebeler/doktorlar ekip ile 
çalışabilir.

 q Doğumum sırasında bir öğrencinin bulunmasından memnunum
 q Doğumum sırasında bir öğrencinin bulunmamasını tercih ederim
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Öğrenciler denetimli bir ebenin yanında çalışır ve sizin rızanız ile 
denetim altında size bakım ve destek sağlarlar. Lütfen hastaneye 
kabulünüz sırasında kararınızı ebenize bildirin
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4.  Ek ihtiyaçlarım var. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Dilime tercüme edilmesi için yardıma ihtiyaç duyacağım
 q Alerjilerim ve/veya özel beslenme gereksinimlerim var
 q Gözetilmesini istediğim dini inançların ve geleneklerim var
 q Benim/partnerimin ilave ihtiyaçları var

Eğer herhangi bir özel gereksiniminiz varsa, lütfen olabildiğince erken 
şekilde annelik ekibinize söyleyin.

Tercüme hizmetlerinin kullanımı yerel politikaya ve müsaitliğe göre 
farklılık gösterecektir, lütfen ebeniz ile görüşün.

5.  Ebem/doktorum ile nasıl doğum yapmak istediğim konusunda 
görüşme gerçekleştirdim.

Kadınların çoğu bir vajinal doğum yaparken bazıları için sezaryen 
doğum önerilebilir.

Planlı bir sezaryen doğum yapacaksanız lütfen soru 15'e gidin.
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6.  Bazı koşullarda ebeniz veya doktorunuz doğumu doğal şekilde 
başlatmanızı beklemek yerine yapay şekilde başlatmayı 
(buna doğum indüksiyonu denir) önerebilir. Sizin için geçerli 
olan yorumu işaretleyin:

 q Bir indüksiyonun neden önerilebileceğinin farkındayım
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Beklenen doğum tarihinizin üzerinden 10 veya daha fazla gün 
geçerse, belirli tıbbi durumlarınız varsa veya doktorunuz bebeğinizin 
sağlığı konusunda endişeleniyorsa, doğum indüksiyonu önerilebilir. 
Bu, ebeniz/doktorunuz ile dikkatli bir şekilde planlanacaktır.

7.  Doğum sırasında aşağıdaki başa çıkma stratejilerini/ağrı 
rahatlatma tekniklerini değerlendiririm. Sizin için geçerli 
olan yorumu işaretleyin:

 q Tüm ağrı rahatlatma yöntemlerinden kaçınmak istiyorum
 q Kendi kendine hipnoz/hipnoz teknikli doğum
 q Aromaterapi/homeopati/refleksoloji
 q Su (küvet veya doğum havuzu)
 q TENS makinesi (transkütanöz elektrikli sinir stimülasyonu)
 q Gaz ve hava (Entonox)
 q Pethidine/Diamorphine/Meptid (opioid enjeksiyonu)
 q Epidural
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Ağrı rahatlatma seçenekleriniz nerede doğum yapmayı planladığınıza 
göre değişecektir. Yerel annelik biriminizde hangi seçeneklerin 
bulunduğunu sormak için ebenize danışın.
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8.  Doğum sırasında bana yardımcı olması için aşağıdaki seçenekleri 
değerlendiririm:

 q Masaj
 q Yürümek/ayakta dikilmek
 q Dört ayak/çömelmek/diz çözmek gibi farklı pozisyonlar
 q Bir doğum topu
 q Mevcutsa minder koltuk, doğum iskemlesi ve doğum koltukları
 q Bir doğum havuzu
 q Dinlenmek için bir yatak, yastıklarla kaplı veya yan tarafa 

doğru uzanırken
 q Çalınacak müzik (kendim temin edeceğim)
 q Kısık ışıklar
 q Doğum partnerim fotoğraf/video çekerken
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Doğum koşullarınız, hangi seçeneklerin mevcut olacağını etkileyebilir. 
Lütfen 34-40. haftalar arasında ebeniz ile görüşün.
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9.  Doğum sırasında bebeğinizin nabzının izlenmesi önerilir. Sizin için 
geçerli olan yorumları işaretleyin:

 q Elde tutulan bir cihaz ile aralıklı fetal nabız izleme tercih 
ediyorum

 q Bir CTG makinesi kullanarak sürekli fetal nabız izleme tercih 
ediyorum

 q Eğer sürekli izlemeye ihtiyacım varsa hareketli olmayı ve 
mümkünse kablosuz izlemeyi tercih ederim

 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Fetal izleme hakkında daha fazla bilgiyi Mum & Baby web site 
içeriğinden elde edebilirsiniz.

10.  Doğum sırasında ebeniz ve/veya doktorunuz doğumunuzun 
ilerlemesini değerlendirmek için vajinal muayeneler önerebilir. 
Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Vajinal muayenelerin rutin bakımın neden bir parçası 
olduğunun farkındayım

 q Mümkünse vajinal muayenelerden kaçınmak istiyorum
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Vajinal muayeneler doğum ilerlemesinin rutin bir parçasıdır ve rızanız 
olmadan gerçekleştirilmeyecektir.
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11.  Bazı koşullarda, ebeniz veya doktorunuz doğumunuza yardımcı 
olmak için müdahale gerçekleştirilmesini önerebilir. Sizin için 
geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Yardımın/müdahalenin neden önerilebileceğinin farkındayım
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Doğumunuz yavaşlarsa veya sizin veya bebeğinizin sağlığı konusunda 
endişeler bulunuyorsa müdahaleler önerilebilir.

12.  Belirli koşullarda annelik ekibiniz yardımlı veya sezaryen doğum 
önererek müdahalede bulunabilir. Sizin için geçerli olan yorumu 
işaretleyin:

 q Bir yardımlı doğumun neden önerilebileceğini anlıyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Yardımlı sezaryen doğum, bebeğinizi dünyaya getirmeniz için en 
güvenli yol olduğu düşünülürse önerilebilir; doktorunuz herhangi bir 
prosedür gerçekleştirilmeden önce sizinle görüşerek rızanızı alacaktır.

13.  Bazı koşullarda ebeniz veya doktorunuz doğumu kolaylaştırmak 
için perineumun kesilmesini önerebilir (epizyotomi). Sizin için 
geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Bir epizyotominin neden önerilebileceğini anlıyorum
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 q Bir epizyotomiden kaçınmayı tercih ederim
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Yardımlı bir doğum için veya ebeniz/doktorunuz bebeğinizin hızlı 
doğması gerektiğini düşünürse epizyotomi önerilebilir. Ebeniz/
doktorunuz her zaman rızanızı alacaktır.

14.  Bebeğiniz doğduktan sonra plasentanız atılacaktır (doğumun üçüncü 
aşaması olarak bilinir). Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Doğal (fizyolojik) bir üçüncü aşamaya sahip olmak istiyorum, 
göbek bağı sağlam kalsın ve plasentayı kendim dışarı atayım

 q Birkaç dakika sonra göbek bağının kesildiği ve Oksitosin 
enjeksiyonu aldığım, sonrasında ebemin/doktorumun plasentamı 
çıkardığı aktif bir üçüncü aşamaya sahip olmak istiyorum

 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
 q Kendimin/doğum partnerimin göbek bağını kesmesini istiyorum
 q Ebenin/doktorun göbek bağını kesmesini tercih ediyorum

Üçüncü aşamanın aktif yönetimi, majör Postpartum Hemoraji (PPH) 
riskini ve kan transfüzyonu ihtiyacını kayda değer biçimde azaltır. 
Daha önce PPH, fibroidler, çoklu gebelik veya doğum indüksiyonu vb. 
nedeniyle ağır kan kaybı riskiniz yüksekse, ebeniz veya doktorunuz 
doğumun üçüncü aşamasının aktif yönetimini önerebilir. Bu, kan 
kaybını azaltmak içindir ve bunu sizinle doğum zamanında görüşürler. 
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15.  Sizi doğumdan sonra ağır kanama riskine sokabilecek bazı faktörler 
vardır ("postpartum hemoraji" olarak adlandırılır). Eğer bunlardan 
herhangi biri sizin için geçerliyse, bebeğinizi bir kadın doğum birimde 
dünyaya getirmeniz tavsiye edilecektir. Eğer kanama devam ederse, 
daha fazla oksitosin ve/veya ergometrin veya diğer ilaçlar almalısınız. 
Bazı durumlarda anestezi altında muayene ve cerrahi ve/veya kan 
transfüzyonu gerekebilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin: 

 q Bazı acil durumlarda kan ürünlerinin verilmesinin 
gerekebileceğini anlıyorum

 q Acil durumlarda kan ürünleri almak istiyorum
 q Acil durumlarda kan ürünleri almak istemiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

16.  Bebeğinizle doğumun hemen sonrasında cilt cilde temas herkes 
için önerilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Cilt cilde temasın neden önerildiğini anlıyorum
 q Anında cilt cilde temas istiyorum
 q Bekleyip görmek istiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Siz ve bebeğiniz iyi olduğunuz sürece, cilt cilde temas herhangi 
bir doğum türü sonrasında gerçekleşebilir. Ayrıca partneriniz de 
bebeğinizle cilt cilde temas gerçekleştirebilir.



Kişiselleştirilmiş Bakım ve Destek Planınız

17.  Bebeğimi beslemek için destek alacağımın farkındayım. Besleme 
konusundaki fikirlerimi aşağıdaki kutuya ekliyorum:

Hamilelik sırasında bebek besleme hakkında konuşma şansına sahip 
olacaksınız; bu emzirmenin önemi hakkındaki bilgileri de içerecektir. Bir 
ebe, bebeğinizin beslenmeye hazır olduğuna dair işaretler göstermesi 
üzerine beslenmenin iyi bir şekilde başlaması için size yardımcı olacaktır.

18.  Bebeğim doğduktan sonra kendisi için K Vitamini önerilecek. Sizin 
için geçerli olan yorumları işaretleyin: 

 q Bebeğimin enjeksiyon yoluyla K Vitamini almasını istiyorum
 q Bebeğimin ağızdan damla yoluyla K Vitamini almasını istiyorum
 q Bebeğimin K Vitamini almasını istemiyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

K Vitamini, K Vitamini Eksikliği Kanaması (VKDB) olarak bilinen 
nadir bir durumu önlemek için tüm bebeklere önerilen bir takviyedir. 
K Vitamini takviyesinin bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur.
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Bebeğiniz doğduktan sonra
Bu soruların tamamı Mum & Baby web sitesinde Bebeğiniz doğduktan 
sonra bölümünde bulunan bilgilerle ilgilidir.

Lütfen tamamlamadan önce web site içeriği okuyun ve bağlantıları 
inceleyin.

34 hafta ve sonrasında ebenize gösterin.

Bebeğiniz doğduktan sonra doğum sonrası annelik ekibinizle 
paylaşarak bu sayfaları yeniden ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Bebeğinizle bir ilişki kurma
1.  UNICEF'in "bebeğinizle ilk tanışma" videosunu izlediniz mi?

 q Evet
 q Hayır
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi almak istiyorum

2.  Bebeğinizle doğumun sonrasında ve ötesinde cilt cilde temas 
herkes için önerilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin: 

 q Cilt cilde temasın faydalarının farkındayım
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
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3.  Tüm kadınlara emzirmenin önemi ve bebek beslemeyi iyi bir şekilde 
başlatma konusunda bilgi verilmektedir. Sizin için geçerli olan 
yorumu işaretleyin:

 q Emzirmenin öneminin farkındayım
 q Beslemeyi iyi bir şekilde nasıl başlatacağımın farkındayım
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Acıktıklarında veya sarılmak istediklerinde verdikleri sinyalleri 
anlamaya başlayabilmeniz için bebeğinizi yakın tutun. Bu sinyallere 
yanıt vermek bebeğinizin güvende hissetmesini sağlayacaktır. 
Bebeğinizi cildinize yakın tutmak onların sizi koklamasına ve 
kalp atışınızı duymasına imkan tanıyarak onları rahatlatacak ve 
sakinleştirecektir. Bebeğinizin ihtiyaçlarına yanıt vermek onların 
sevildiğini ve güvende hissetmesini sağlayacaktır.

4.  Bebekler genellikle beslenmeye hazır olduklarında erken işaretler 
gösterir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Bebeğimin beslenmeye hazır olduğunda göstereceği işaretlerin 
farkındayım

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Doğumdan sonraki ilk saatlere ve günlere hazırlık
5.  Annelik biriminizdeki ziyaret saatleri farklılık gösterebilir. Sizin için 

geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Ziyaret saatlerini kontrol ettim ve doğum sonrasında beni kimin 
ziyaret edebileceğini biliyorum
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 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Özellikle uzak mesafelerden gelen ziyaretçileriniz varsa ziyaret 
saatlerini öğrenmek önemlidir.

6.  Bazı doğum birimlerinde doğum partneriniz/partnerleriniz sizinle 24 
saat her yerde birlikte olabilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Annelik birimimin benimle kalan doğum partnerleri 
konusundaki yerel politikasının farkındayım

 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

Yerel annelik biriminize ilişkin bilgileri ebenize sorun.

7. Evi hazır bulundurmak konusundaki düşünceler:

Evde kendinize ve bebeğinize bakmayı kolaylaştırmak için neler 
yapabileceğinizi şimdiden düşünün.

8.  Doğum sonrasında evdeyken size kimin destek sağlayabileceğini 
düşünün.

Partneriniz, arkadaşlarınız, aileniz veya bir komşunuz fark etmeksizin 
size evde yardımcı olabilecek herkesi gözden geçirmek önemlidir.
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Doğum sonrasına fiziksel ve duygusal iyiliğiniz
Doğum sonrasında fiziksel ve duygusal sağlık ve esenlik konusundaki 
web site içeriği bölümünü okuyun.

9.  Doğum sonrasındaki fiziksel iyileşme süreci için hazır olmak sizin 
ve ailenizin en iyi şekilde başlamasına yardımcı olabilir. Aşağıdaki 
konuların farkındayım:

 q Beklenen fiziksel/psikolojik değişiklikler
 q Doğum sonrası ağrı rahatlatma seçenekleri
 q El hijyeninin önemi
 q Enfeksiyon işaretleri ve ne yapılacağı
 q Pelvik zemin egzersizleri
 q Uzun süreli doğum kontrol seçeneklerim
 q Sezaryen doğum sonrasında fiziksel iyileşme
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum

10.  Doğum yapmak ve ebeveyn olmak büyük duygusal değişimi 
beraberinde getiren bir zaman dilimi olarak bilinir, doğum 
sonrasında nasıl hissedeceğinizin farkında olmak hazır olmanıza 
yardımcı olabilir. Sizin için geçerli olan yorumu işaretleyin:

 q Beklenecek duygusal değişikliklerin farkındayım
 q Ailemin/arkadaşlarımın bana destek olmak için neler 

yapabileceğini değerlendirdim
 q Doğum sonrasında duygusal ve akıl sağlığım için desteğe nasıl 

erişebileceğimi biliyorum
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi edinmek istiyorum
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11. Benim ve ailemin dikkat etmesi gereken hisler şunları içerir:

 q Sürekli üzüntü/kötü ruh hali
 q Enerji eksikliği/aşırı bitkin hissetme
 q Bebeğime bakamayacak şekilde hissetme/bebeğimden 

uzak hissetme
 q Odaklanma ve karar almada sorun yaşama
 q İştahta farklılık
 q Suçluluk, umutsuzluk ve kendini suçlama hisleri
 q Bebeğimle bağ kurmada zorluk
 q Uyku veya aşırı enerji sorunları
 q Normalde hoşlandığım şeylere ilgimin kaybolması
 q Kontrol edemediğim veya sürekli geri gelen kötü fikirlere 

sahip olmak
 q İnitihar etme hissine veya kendi kendine zarar verme 

düşüncelerine sahip olmak
 q Eylemleri tekrarlamak veya katı ritüeller edinmek

Eğer bu düşüncelerden herhangi biri hakkında endişe duyuyorsanız, 
güvendiğiniz biri ve/veya ebeniz, sağlık ziyaretçiniz ya da aile 
hekiminiz ile konuşun.

Tüm endişelerinizi aşağıya yazın.
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12. Eve gitmeden önce göz önünde bulundurulacak şeyler şunlardır:

 q Bebeğinizin iyi beslendiğinin nasıl anlaşılacağı
 q Rahatsız bir bebeğin işaretleri ve endişelendiğinizde ne 

yapmanız gerektiği
 q Bebeğinizin bezinde beklenecek değişiklikler

Annelik ekibiniz destek sağlamak için hazır olacaktır.

13. Evdeyken göz önünde bulundurulacak şeyler şunlardır:

 q Güvenli uyku uygulamaları (ani bebek ölüm sendromunu önleme)
 q Yenidoğan sarılığı - normal olan nedir ve hangi durum bir sağlık 

hizmeti uzmanı tarafından değerlendirme gerektirir
 q Yenidoğan kan lekesi tarama testi
 q Göbek bağı bakımı ve cilt bakımı
 q Bebeğinizi yıkama
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Topluluk bakımı ve sonraki adımlar
14.  Topluluk doğum sonrası bakımı farklı şekillerde, birden fazla 

uzmanlık alanına sahip sağlık ve sosyal bakım uzmanından oluşan 
bir ekip aracılığıyla sağlanır. Aşağıdaki hizmetlerin farkındayım:

 q Topluluk doğum sonrası bakımı
 q Yerel topluluk ebelerimle nasıl iletişim kuracağım
 q Sağlık ziyaretçimle nasıl iletişim kuracağım
 q İlave bebek besleme desteğine nasıl erişeceğim
 q Yerel Çocuk merkezlerindeki hizmetlere nasıl erişeceğim
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi almak istiyorum

15. Doğum sonrasındaki sorumluluklarım şunları içermektedir:

 q Bebeğimin doğumunu altı hafta içerisinde kayıt altına almak
 q Bebeğimi aile hekimime kaydetmek
 q Doğumdan altı ila sekiz hafta sonra aile hekimimde kendimin 

ve bebeğimin kontrolü için randevu almak
 q Aile hekimi cerrahisinde ilave testler ayarlamak (ebem veya 

doktorum tarafından önerilirse)
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16.  Eğer önceden var olan bir tıbbi durumunuz varsa veya doğum 
zamanında rahatsız olduysanız, doktorlarınız tarafından verilen 
belirli tıbbi öneriler bulunabilir. Sizin için geçerli tüm yorumları 
işaretleyin:

 q Hiçbiri
 q Önceden var olan bir tıbbi durumum var ve belirli doğum 

sonrası bakım gereksinimlerimi doktorum ve ebem ile görüştüm
 q Doğum civarında komplikasyon/rahatsızlık yaşadım ve doğum 

sonrası bakımımda sahip olabileceği etkilerin farkındayım.
 q Emin değilim / Daha fazla bilgi almak istiyorum

17.  Eğer isimli bir destek görevliniz veya sosyal görevliniz varsa, 
iletişim bilgilerine sahip misiniz? Evdeyken onlardan alacağınız 
destek/bakım planının farkındalar mı? Sizin için geçerli olan yorumu 
işaretleyin:

 q Farkındayım ve sahip olabileceğim tüm iletişim bilgilerine 
sahibim

 q Doğum yaptıktan sonra kişisel, sosyal, duygusal, psikolojik 
ve akıl sağlığım için gerekli desteği nasıl alacağımı/kimden 
alacağımı biliyorum 

 q Emin değilim / Bu konuda yardım istiyorum
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Doğuma dair düşünceler
Ebeniz veya doktorunuz ile görüşmek için hamileliğiniz ve doğumunuz 
ile ilgili bilgiler.

Hamilelik, doğum ve doğumun hemen sonrasına ilişkin deneyimleriniz 
hakkında, özellikle uzun süreli fiziksel veya duygusal sağlığınız veya 
bebeğinizin sağlığı üzerinde bir etkiye sahip olacağını düşündüğünüz 
kayda değer endişeleriniz (tıbbi, duygusal veya diğer) varsa belirtmek 
için aşağıdaki boşluğu kullanın.

Endişelerinizi ebeniz veya doktorunuzla paylaşın.

 q Hamileliğim sırasında yaşanan şeyler hakkında ebem veya 
doktorum ile konuşmak istiyorum. Bunlar şu şekildedir:

 q Doğum sırasında yaşanan şeyler hakkında ebem veya 
doktorum ile konuşmak istiyorum. Bunlar şu şekildedir:

 q Doğum sonrasında yaşanan şeyler hakkında ebem veya 
doktorum ile konuşmak istiyorum. Bunlar şu şekildedir:
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Tüm NHS Kuzey Londra Merkez annelik hizmetleri, özellikle doğum 
sırasında veya sonrasında travmatik bir olay yaşadıysanız doğuma 
ilişkin deneyilerinizi bir ebe ile görüşebileceğiniz doğuma geri bakış 
klinikleri sunmaktadır.

Bir doğuma geri bakış kliniği randevusuna katılmadan önce göz 
önünde bulundurmanız gereken bazı şeyler aşağıda bulunabilir.

Hamilelik, doğum ve doğumun hemen sonrasına ilişkin deneyimleriniz 
hakkında, özellikle uzun süreli fiziksel veya duygusal sağlığınız veya 
bebeğinizin sağlığı üzerinde bir etkiye sahip olacağını düşündüğünüz 

kayda değer endişeleriniz (tıbbi, duygusal veya 
diğer) varsa belirtin. Endişelerinizi ebeniz veya 

doktorunuzla paylaşın.

Bu hizmete nasıl erişeceğinizi bilmek için 
topluluk ebenizle görüşün.

https://nclmaternity.nhs.uk/

https://nclmaternity.nhs.uk/



