
"Anne  Dostu  Hastane" ünvanını alan  Hastaneyiz.   Anne  dostu  hastane fe lsefesi; 
doğum  eyleminin   normalleştirilmesini,  ebelik  hizmetlerinin geliştir ilmesini; gebe  olan 
ve doğum yapan kadınların güçlendirilmesini;  doğum yapan kadınların süreçle ilgili 
otonomilerinin tanınmasını ve aydınlatılmış olarak doğum öncesi , sı rası ve sonrasında 
verilecek kararlara tam katılımlarını destekler. Aynca  zarar vermeme ilkesi 
doğrultusunda gebelik  doğum ve doğum sonrası kanıta dayalı olmayan 
girişim lerin ve rutin müdahalelerin yapılmamasını; hizmet sunanlanın verdikler i 
bakımın kalitesi konusunda tam sorumluluk üstlenirken kadınların da alacakları sağlık 
hizmeti konusunda tam bilgilendirilmiş olarak seçim yapma yükümlülüğünü kabul 
etmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz . 

 
"Gebe Okulumuz" ile Kaliteli bir Gebelik  izlemi geçiren degerli Anne lerimize , 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı'nın yürütmekte  
olduğu Anne  Dostu Hastane  Programı dahilinde  Kaliteli Doğum  Hizmet i sunulmakta 
ve "Gebe Okulumuz" ile "Bilinçli Anne ler ve Normal  Doğum   ile Saglıkl ı Nesillere" 
ulaşmay ı  planlamakta yız. 

 
Anne Dostu Hastane Kriterlerimiz 

 
ı.  Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak butün anne 

adaylarnın hakkıdır. 
 

Gebeliginiz boyunca ayda bir dönem toplam dört günden oluşan "Gebe 
Okullarımızda" gebelik ve doğum sürecini güvenli bir şekilde karşılayabilirsiniz. 

 
2 .  Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve 

danışmanlık hizmetlerini de  kapsamaktadır. 
 

• Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmekte, 
• Gerekli bilgilendirmeler "Aydınlatılmış Onam Form" Ian ile yapılmakta , bu 

formlar Gebelerimize okutulup imzalatılmaktadır. Gebe ve yakınlarının doğum 
şekilleri ve verilecek ilaçlarla , yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe 
açısı ndan muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak 
bilgilendir ilmesi sağla nmakta ve  Gebelerimiz de  doğumlarının  planlanmasına 
katkıda bulunabilmektedir. 

 
3. Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen 

ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır. 
 

• Doğum Hizmetlerimiz 7 gun 24 saat hizmet vermektedir. 
• Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane 

enfeksiyon larinin önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktadır. 
• Düzenli yap ılan iç denetimler ile  verdigimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol 

altında  tutulmakt adır. 
 

4. Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen 
ve konfor standartlar yüksek tutulmaktadır. 

 
• Bu sureçte Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi saglanması amacıyla 

yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde "Gebe Okullarımızda" 
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