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Önsöz

Bu broflür hamilelik, do¤um ve lohusalık üzerine bilgileri kapsıyor ve
ayrıca size ve ailenize isviçre de do¤um üzerine var olan imkânlar
hakkında bilgi veriyor. 
Defter kapa¤ında bulunan zarfın içinde bir Annelik Kimli¤i bulunuyor.
Sizden sorumlu olan uzman doktor oraya hamilelili¤iniz ile ilgili bütün
önemli bilgileri ve belirlenen do¤um tarihini kaydedecek.
Ve bu Annelik Kimli¤i size ait olacak. 
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Hamilesiniz

Adetiniz geçikte ve hamile oldu¤unuzdan flüpheleniyorsunuz. Adetinizden
birkaç gün sonra hamilelik testi yaptırdı¤ınızda hamile olup olmadı¤ınızı
kesinlefltirmifl olacaksınız.
Bu testi eczanelerden temin edip evde kendiniz yapabilirsiniz ve ya kendi
kadın dokturunuzda ya da Aile Danisma Merkezlerinde yaptırabilirsiniz.

Hastalıkları önleyici muayene
Annenin ve çocu¤un sa¤lı¤ı
Hamileli¤inizin sa¤lıklı geçmesi için, belirli zamanlarda yaptırabilece¤iniz
bir çok test ve kan tahlillerinden faydalanabilirsiniz. Böylece cocu¤unuzun
nasıl geliflti¤ini ö¤renebilirsiniz.

Nereye gidilecek ve kim tarafından yapılacak?
Hamilelik kontrollerinizi kimin tarafından ve nerede yaptıraca¤iniz
konusunda bir çok seçeye¤iniz vardır:

• Ebe tarafından: evinizde, muayenehanede ya da do¤umevinde
• Kadın doktorları tarafından: muayenehanede veya hasta hanede
• Ev doktorunuzda.

Ya da de¤iflik ebeler ve baflka doktorlar tarafından.

Ebe
Ebeler ya memur olarak bir hasta hanede veya bir do¤umevinde, ya da
özel muayenehanelerde çalıflmaktadırlar.
Ebelerin sundu¤u imkanlar:

• Do¤um öncesi hazırlık kursları,
• Hamilelikte hastalıkları önleyici muayene,
• Evde do¤um yapma
• Lohusalıkta bakım,
• Çekap
•
•
Emzirme üzerine bilgilendirme

Semtinizdeki ebelerin ve sahip oldu¤unuz imkanların listesine Isviçre Ebeler
Derne¤inden ulaflabilirsiniz. (Adresler syf.20)
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Kontroller ne zamandan itibaren ve hangi sıklıkta yapılıyor?
Ilk kontrol hamileli¤in 2. veya 3. ayında, daha sonra her dört ya da altı
haftada bir yapılıyor.
Bir randevuyu kaçırdı¤ınız veya unuttu¤unuz taktirde yeni bir randevu
yapmakta tereddüt etmeyin.

Kontak kurmada nasıl bilgi verece¤im?
En iyisi tabiki kendi ana dilinizde veya bildi¤iniz baflka bir dilde ebe veya
doktorunuza durumunuzu anlatmanızdır. Aksi halde bir tercüman
arzulayabilirsiniz ya da kontrollere güvendi¤iniz kendi tercümanınızla
birlikte gelebirlirsiniz.

Kontroller
Ilk kontrolde sizden sorumlu ebe veya doktor muayanenizle birlikte
durumunuzu tespit etmek için size birçok soru yöneltecek. Bu sorular sizin
sa¤lı¤ınız, ailenizin sa¤lı¤ı, geçirdi¤iniz hastalıklar, ameliyatlar, geçmiflteki
hamilelik ve do¤umunuzla ilgili sorular olacaktır.

Bütün uzmanlar mükellefiyet altında bulunurlar ve sizin kiflisel verilerinizi
kimseye aktaramaz, bilgilerinizi güvenli bir flekilde tutmakla görevlidirler.
Bir anne adayı olarak, hangi kontrollerin yapılması gerekti¤i konusunda
seçim yapma hakkınız var. Bundan dolayı aklınıza gelen herhangi bir
soruyu sorabilmeniz çok önemli.

E¤er dilerseniz, efliniz de kontrollerde ve do¤um sırasında yanınızda
bulunabilir. 

Annelik Kimli¤i
Tüm kontrollerinizde elde edilecek bilgiler annelik kimli¤ine geçirilecektir. Bu
kimlik defterin kapa¤ında bulunan zarfın içindedir. Hamileli¤iniz hakkında iyi
bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur. Ayrıca sizin hamilelik, do¤um ve lohusalık
dönemlerinizdeki geliflmeler hakkında doktorunuzun ve ebenizin do¤ru, sa¤lıklı
ve çabuk bilgi edinmesine yardımcı olacaktır.
Bundan dolayı size önerimiz, annelik kimli¤ini her zaman yanınızda taflımanız
ve kontrollere gelirken birlikte getirmenizdir. 



Hamilelik: De¤iflikliklerin zamanı

Bebek ne zaman dünya ya geliyor?
Bir hamilelik süresi en son kanama gününden hesaplanarak toplam 40 hafta
sürüyor, buda 28 günlük 10 ay demek. Ama bebekler nadiren tespit edilen
zamanda dünyaya geliyor. Do¤umun hesaplanan tarihten 3 hafta önce yada
2 hafta sonra gerçekleflmesi normal sayılıyor.
E¤er bir bebek hamileli¤in 37. haftasından önce do¤arsa erken do¤umdur.
Böyle erken dünyaya gelen bebeklerde genellikle büyük sa¤lık sorunları
ortaya çıkabilir. Çıkacak her türlü soruna zamanında engel olabilmek için,
tehlike yararan herfleye dikkat etmek ve herhangi bir sorunla karflı karflıya
kalınca yapılan terminden daha önce bebe¤in kontrol edilmesi için hemen
doktora baflvurulmasıdır.
Sayfa 8 “Ne zaman Doktora veya Ebeye mutlaka baflvurmanız gerekiyor?”

Hamilelik bir Hastalık de¤il!
Vücut hamilelik süresince büyük de¤iflikliklere u¤ramasına ra¤men
hamilelik yinede bir hastalık de¤ildir. O güne dek yaptı¤ınız bir çok ifli
aynı flekilde devam edebilirsiniz. Yaptı¤ınız ifllerde kendinizi iyi
hissetti¤iniz sürece, kaygısızca banyo yapabilir, rahat rahat hareket edebilir
ya da cinsel iliflkiye girebilirsiniz.

Sa¤lıklı Beslenme ve yeterli Istirahat
Yeterince uykunuzu almanız, beslenmenize dikkat etmeniz, bol bol meyve,
sebze ve içecekler tüketmeniz siz ve bebe¤inizin sa¤lı¤ı için önemlidir. 

Alkol, Tütün, Ilaç

Anne ile bebek plaseanta ve göbek bağı 
vasıtasıyla birbirine bağlıdır, alınan her 
zararlı madde  bebeğede ulaflıyor.  Bu yüzden 
hamile  kadınların alkol  almamaları, tütun 
veya benzeri maddeleri içmemeleri ve içilen 
ortamlara girmemeye özen göstermeleri 
gerektir. Bazi ilaçlar süresince 
alınmasi sakıncalıdır. 

hamilelik 
Kullanacağını
z 

her 
ilacı kullanmadan önce ya Ebenize, ya 
Eczaneye, ya da Doktorunuza danıflınız
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Çalıflma durumunuz
Dayanma gücününüzü aflmamaya dikkat ediniz. E¤er bafl dönmeleriniz,
a¤rılarınız ya da kendinizi çok yorgun hissediyorsanız iflinize ara veriniz.
Hamilelik süresince gücünüze ve vücut direncinize dikkat etmelisiniz.
Taflıdı¤ınız yüklere dikkat ediniz ve zehirli maddeler koklamayınız.
Evinizde var olan ev ifllerini di¤er aile bireyleriyle paylaflınız. 

Annelik koruması
E¤er meslek sahibi iseniz, meme verecek bir anne adayı olarak ifl kanunları
tarafından korunma altındasınız demektir.

Ücretsiz broflür olan “Meslek Sahibi ve Hamilelik- Iflyerindeki Haklarınız”
bir çok dile çevirilmifl ve size iflyerindeki haklarınız hakkında yeterli bilgi
vermektedir.
Bu broflüre Isviçre Ebeler Derne¤inden ve ya Travail Suisse`den
ulaflabilirsiniz. (Adresler sayfa 20`de).
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Ne zaman Doktora veya Ebeye mutlaka baflvurmanız gerekiyor?

• kanamanız varsa
• amnion sıvısı kaybında
• bebe¤inizin hareketlerini hissetmiyorsanız
• fliddetli kusmalarda
• fliddetli a¤rılarda
• yüksek ateflde
• fliddetli bir düflme ve kaza sonrası
• fliddetli bafl a¤rısı veya göz kararması varsa
• sancılarda



Do¤uma Ön Hazırlık

Do¤uma ön hazırlık kursunda hamilelik, do¤um, emzirme ve memedeki
bebek üzerine önemli bilgileri daha detaylı flekilde almıfl olacaksınız.
Nefes alıflverifli ve sadece hamilelik süresince vücudunuzu rahatlatıcı
egzersizlerin dıflında, do¤uma ön hazırlık da yapılacaktır. Ayrıca bu
konularla ilgili karflılıklı fikir alıflveriflinde bulunabilir, sorular
yöneltebilirsiniz.

Grup Kursları
Grup kurslarında di¤er anne adayları ile ve ailelerle tanıflacaksınız. Birlikte
konuflabilir ve tecrübelerinizi birbirinize aktarabilirsiniz.
Isviçre de bazi bölgelerde do¤uma ön hazırlık kursları de¤iflik dillerde
veriliyor. Bulundu¤unuz bölgede kendi dilinizde kurslar mevcut mu diye
arafltırınız.

Tek kiflilik Kurslar
E¤er kiflisel bir hazırlık diliyorsanız (hem de kendi evinizde), Patisyen
Hemflirelere baflvurabilirsiniz.

Bu hizmetleri kim yapıyor?
Kurslardaki bilgilendirmeler ebeler tarafından bir hasta hanede ve ya bir
muayenehanede görülüyor. Kurslar bir ebe ya da diploması olan do¤uma
hazırlayıcı birisi tarafından yürütüldü¤ü taktirde, sa¤lık sigortası ücretin bir
kısmını karflılıyor.
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Do¤um yapılacak Yerin Seçimi

Isviçre de bebe¤inizi evde, hasta hanede ya da herhangi bir do¤umevinde
dünyaya getirebilirsiniz. Do¤umun yapılaca¤ı yer konusunda seçime hakkı
ait ve masrafları sa¤lık sigortası karflılamaktadır.

Hasta hanede
E¤er bebe¤inizi hasta hanede dünyaya getirmek istiyorsanız, hasta hanenin
do¤um bölümüne baflvurunuz.
Bilgi danıflma bürosu bütün do¤um bölümlerinde mevcuttur. Bu merkezler
sizi bilgilendirme ve önceden size do¤umun yapılacı¤ı yeri ve do¤um
sonrası kalacagınız odayı göstereceklerdir.

Hasta hanede Lohusalık
E¤er lohusalık dönemini hasta hanede geçirmek istiyorsanız, ilk iki, üç
günleri bebe¤iniz ile hasta hanede kalabilirsiniz. Hasta hane personeli
sizinle ve bebe¤iniz ile ilgilenecek ve her konuda do¤acak sorularınız
hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu süre içinde ihtiyaç duyaca¤ınız eflyalar,
bebek için giysiler ve yeme-içme size verilecektir.
Ilk günü bebe¤iniz ile hasta hanede geçirebilir, daha sonra bir ebeye balı
olarak evdede korunabilirsiniz.

Seyyar do¤um ve Evde Lohusalık
E¤er bizim seyyar do¤um diye adlandırdı¤ımız gibi bir do¤um istiyorsanız,
kendinizi iyi hisseder etmez bebe¤iniz ile birlikte, do¤umdan bir kaç saat
sonra  tekrar  evinize  gidebilirsiniz. Serbest çalışan bir ebe, size doğumdan 
sonraki  56 gün süresince eşlik eder. Ebe her gün yanınıza gelerek, sizinle bebe
¤iniz ile ilgilenecek,  emzirmede  yardımcı  olacak  ve  annelik  ve  bebek  
hakkındaki sorularınızı aydınlatacaktır.
Bu konu üzerine kendinizi yakın hissetti¤iniz bir ebe ile do¤umdan önce
iliflkiye geçerseniz sizin için iyi olacaktır.
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Personel ebe
Bazi hasta hanelerde personel ebeler bulunur. Görevleri hamilelik sırasında
size evinizde ve ya kendi muayenehanelerinde bakmaktır. Hasta hanede
yapılacak herhangi bir do¤um tercihinde size efllik eder ve do¤umdan sonra
bebe¤in bakımına üstlenirler.

Evde do¤um
Hamileli¤inizin sorunsuz geçmesi ve bebe¤inizin hesaplanan tarihte dünyaya
gelmesi taktirinde evde do¤um gerçekleflebilir.
Ebe evinize gelerek hamilelik ve do¤um sırasında, do¤um sonrası lohusalık
döneminde size efllik eder.

Do¤umevi
Doumevleri, pek yakinda anne baba olacak ailelerin bakımı için özel
kurulmufl bir dernektir. Do¤um sırasında ve sonrasında size ve bebe¤inize
bakacak ve sizinle ilgilenecek birçok ebe çaliflır burda.
Birçok do¤umevinde ilk günü bebe¤iniz ile orada geceleyebilirsiniz.
Sa¤lık sigortanızla ücretin üstlerine alınmasi konusunda daha önce bilgi
edinin.

Do¤umda yanınıza almanız gereken Belgeler:
• Annelik kimli¤iniz
• Kan grubu kartınız
• Pasaport, yabancılar kimli¤i ve oturum izin belgesi 
• Aile cüzdanı veya Evlilik Kimli¤i
• Sa¤lık sigortasi ödeme primleri



Do¤um

Do¤um belirtileri
Do¤umdan 3-4 hafta önce bafllıyan kasılmalarınız olabilir. Bu kasılmalar
ço¤unlukla a¤rısız geçer. Belde çekilmeler olarak ya da hafif adet sancıları
olarak da belli olur. Karnınızda sertleflme olabilir.
Do¤umdan birkaç gün önceden vajinal akıntı da artma olur, bu bazen hafif
kanlı da olabilir. Bunlar gayet normal, endiflelenmenize gerek yok. 
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Hasta haneye ve ya bir ebe ye baflvurmanız gerek zaman
• Düzenli a¤rılarınız olursa
• Amnion kesesi patlarsa
• Kanamanız olursa

Yola çıkmadan önce, e¤er mümkünse telefonla durumunuzu bildiriniz.

Bebe¤inizin do¤umunda kimin size efllik edece¤ine karar verin. Isviçre de
genelde efller efllik ediyor, ama bu yakın bir bayan arkadaflınız, anneniz
veya kızkardefliniz de olabilir.
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Bebek dünyaya geliyor 
Bebe¤inizin dünyaya gelmesi için çok sabır gerekir.

Bebek do¤du
Bebek do¤ar do¤maz nefes almaya bafllar. Göbek kordonu kesilir, daha
sonra - isterseniz- yanınıza getirilerek karnınızın üstüne bırakılır. Bebek
meme ile ilk tanıflmasını yaflar ve daha sonra ölçülecek, tartılacaktır.
Do¤umdan sonra bebek, çocuk doktorları tarafından muayene edilecektir.
Istiyorsanız bebe¤inizin ilk muayanelerinde yanında olabilirsiniz.

Doğumun değiflik devreleri vardır. Ilk devrede,   sancıların yardımı ile rahim 
ağzı açılır ve bebek aş ağıya  çatıya doğru  kayar. Bu en uzun devredir ve normal 
olarak bir kaç saate kadar sürebilir. Sancılar çok ağrılıdır ve doğum başlı başına 
büyük bir vücutsal çalışmadır. Ebe kadına ağrılarda ne yapması gerektiğini 
söyler ve ona eşlik eder.
Bir sonraki devre, en kısa süren devredir – bebeğin dünyaya gelmesidir, 
annenin yapabileceği müdahale ve çaba en çok bu devrede önem taflır. En son 
devrede, rahimden eflin ayrılmasi ve çıkıflı gerçekleflir. Bu olay, doğumdan 
sonra bir saat içinde meydana gelir.



Do¤um sonrası

Lohusalık
Lohusalık dönemi do¤umdan hemen sonraki dönem dir. Bu dönem yaklaflık
6 hafta sürer ve bir uyumsa¤lama zamanıdır. Vücut hamilelikten ve
do¤umdan sonra kendine gelir ve sakinleflir.
Kadınların kendilerine gelebilmeleri için büyük bir dinlenmeye ve iyi
beslenmeye ihtiyacı vardır.

Rahimin eski haline gelmesi ve lohusalıkdaki akıntı
Do¤umdan sonra rahim eski fleklini alır. Yaklaflık bir ay boyunca adet
kanamaları gibi kanama olur.
Hapflırdı¤ınızda, öksürdü¤ünüzde, güldü¤ünüzde ve ya a¤ır bir fley
kaldırdı¤ınızda idrarınızı kaçırabilirsiniz.
E¤er bu dönem 6 hafta dan uzun sürerse, ebenize ve ya doktorunuza
görünmeniz gerekir.

E¤er bafl a¤rınız ve atefliniz olursa ve ya aflırı derecede kan kaybederseniz
kadın doktorunuza ya da ebenize baflvurmanız gerekir.
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Ameliyat dikifllerinin bakımı ve
yaraların bitmesi
Bir ameliyat dikiflin (bu bir yırtık ve
ya kesik olabilir) iyileflmesi bir kaç
gün sürebilir. Dikifller kendili¤inden
erir biter.
Do¤umdan sonra, ameliyatın oldu¤u
yer sık sık suyla yıkayıp, temiz
tutulması gerekir. 
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De¤ifliklikler
Bebe¤in do¤umu bütün aile için büyük bir de¤isiklik demektir. Bilhassa
ilk çocukta. Eve dönüflün iyi hazırlık olması için, do¤umdan sonraki ilk
günlerde ev ifllerinde size kimin yardımcı olaca¤ını, büyük çocuklarınız
varsa onlarla kimin ilgilenece¤ini önceden ayarlamanız sizin için iyi olur.
Bu hazırlık do¤umdan önce yapılması gerekir.
Do¤umdan sonraki ilk zamanlar kendinizi yalnız ve ya üzgün
hissedebilirsiniz, hatta depresyona u¤rayabilirsiniz. Kendinizi böyle bir
durumda geri çekmeyiniz. Bir çok yerde destek alaca¤ınız, yani
arkadafllıklar kuraca¤ınız buluflma yerleri var. Bu size aile içindeki yeni
rolünüzü bulmanıza da yardımcı olacaktır.
Bu konu için ebenize danıflın.

Kaçınmanız gereken fleyler:

• Kanlı akıntınızın oldu¤u ve do¤um yaranızın daha tam iyileflmedi¤i
sürece cinsellikten ve

• A¤ır fleyler kaldırmaktan kaçınmalısınız.

Ilk adet kanaması
Ilk adet kanaması ortalama ya 6 haftadan sonra bafllar, ya da emzirmeyi
bıraktıkdan sonra.

Toplam emzirme süresi boyunca adet olmazsanız da, emzirme tekrar hamile
olmayı önleyen bir tedbir de¤ildir. Ilk adet kanaması olmadan önce tekrar
hamile kalmanız mümkün.

Aile Planlamasi
E¤er tekrar hamile kalmak istemiyorsanız, hamileli¤i önlemek için bir
korunma yöntemi seçmelisiniz.
Kadın doktorları, ebeler ve ya aile danıflma merkezleri bu konuda
baflvurdu¤unuz taktirde sizi bilgilendirecektir.

Ücretsiz bilgilendirme broflürleri olan  “Efl olma, Korunma, Haklar, Aids,
Hamilelik” broflürlerine hasta hanelerden, muayenehanelerden ve ya aile
danıflma merkezlerinden elde edebilirsiniz.2



Emzirme

Anne sütü tek baflına ilk 6 ay bebek için en uygun besin kayna¤ıdır. Her
zaman için en elveriflli birleflimdir. Bebe¤in tüm besin ihtiyaçlarını karflılar
ve içinde bebe¤i hastalıklara karflı koruyan antikor maddeleri taflır. Bunun
dıflında, ideal sıcaklıkta oldu¤u için önceden hazırlanmasına gerek yoktur,
mikropsuzdur ve herfleyden önce tasarrufludur.

Emzirme süresince aldı¤ınız bütün besin bebe¤e süt aracılı¤ıyla ulaflır. Bu
yüzden alkolden ve tütünden (sigara içilen ortamlardan da) kaçınınız. Ve
bir ilacı doktorun onayıyla alınız.
Sa¤lıklı ve dengeli besin almaya dikkat ediniz ve bol bol meyve, sebze
tüketip, çok su içiniz.

Sütün oluflumu
Do¤umdan hemen sonra emzirmeye bafllayan annenin önceleri az miktarda
gelen sütü, do¤umdan 2- 3 gün sonra bebe¤in emme uyarısıyla kısa
zamanda artacaktır. Bebe¤inizi önce taleplerine göre emziriniz, daha sonra
zaten arzu ve talepleri normal düzenine girecektir.

Ekbesin
Bebeklerin normal olarak ilk 6 ay anne sütü dıflında ek bir sıvı almasına
gerek yoktur. Ilerideki difl gelifliminin daha sa¤lıklı olması için de ayreten
bebeklerin tatlandırılmıfl bir sıvı almaları gereksizidir.

Emzirme ve ifle gitme 
Ifl yerine döndü¤ünüzde, bebe¤inizi orada da emzirme hakkınız var.
Bu konuda uzman kiflilere baflvurunuz ve ifl vereninizle konuflunuz. 
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Sonraki zaman

Ikinci Muayene
Annenin ikinci Muayenesi
Do¤umdan dört, altı haftaya kadar kadın doktorunuzla ve ya ebeniz ile
ikinci bir muayene için randevu yapınız. Yapılacak bu muayenede genel
sa¤lık kontrolü ile birlikte gelecek için aile planlaması içeren bilgilendirme
görüflmesi yapılacaktır.

Bebe¤in Ikinci Muayenesi 
Do¤umdan dört hafta sonra bebe¤inizin muayene edilmesi için çocuk
doktorunuzla ve ya ev doktorunuzla randevu yapınız.
Düzenli olarak yapılacak muayeneler, çocu¤unuzun okula ba¤layana kadar
geçirece¤i hastalıkları ve geliflimini engelliyebilecek rahatsızlıkarı önlemek
için yapılır.

Danıflma Merkezleri

Emzirme üzerine danıflma
Sorularınız ve güvensizili¤inizde, ya da emzirme hakkında bilgiye ihtiyaç
duydu¤unuzda ya bir ebeye, ya da uzman bir kifliye baflvurunuz.
Emzirme üzerine üç kereye mahsus ücretsiz bilgilendirme hakkınız var.
(Adresler sayfa 20`de). 

Anne ve Baba danıflma merkezleri
Do¤umdan sonraki ilk hafta bulundu¤unuz yerde bulunan anne ve baba
danıflma merkezlerinde çaliflan danıflmanlar size yardımcı olabilirler. Bu
danıflmanlar 0 - 5  yafl arası çocu¤u olan ailelere refaketcilik yapıp, destek
oluyorlar. Emzirme, beslenme, geliflme, bakım, ve e¤itim üzerine ya kendi
danıflma bürolarında ya da telefonla bilgilendirme yapıyorlar. 
Annelik üzerine danıflmanlık genelde ücretsiz oluyor.
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Yasal çerçeve ve sa¤lık
sigortasının isleyifli

‹sviçre'de 1 Temmuz 2005'ten bu yana devletçe düzenlenmifl bir analık
sigortası bulunmaktadır. Bir iflte çalıflan ya da serbest meslek sahibi olan
anneler, 14 haftalık do¤um izni yapma hakkına sahiptir ve bu süre içinde
ücretlerinin %80ini alırlar. ‹flvereninizden bu konuda bilgi alınız.

‹sviçre de yaflayan ve çalıflan her bireyin sa¤lık sigortası olması zorunlu.

Sigorta firmasının (Krankenkasse) tamamını üstlendi¤i do¤um giderleri
yani bir bölümünü (Selbstbehalt ve Franchise) sizin üstlenmeniz
gerekmeyen giderler afla¤ıda belirtilmifltir:

• Ebe tarafindan yapılan 6 muayene ya da doktor tarafından yapılan
7 kontrol muayenesi; 2 ultrason ve birkaç laboratuar testi
• Sigorta, ebelerin tek tek kişilerle ya da grup olarak yaptığı doğuma 

hazırlık kursunun  150  Frank’ını üstlenir.  
• Bir hastanenin (özel olmyan genel bölümündeki) do¤um masrafları,
bir do¤umevinde ya da evde yapılan do¤umlarda ebe ücreti.

• Loğusalık döneminde bir ebe doğumdan sonraki 56 gün süresince eşlik 
eder (doğumun nerede olduğundan bağımsız).  

• Do¤umdan sonraki 6. ve 10. haftalar arasında bir kadın doktoru ya
da ebe tarafından yapılan muayeneler

• Emzirme konusunda bilgi almak için yapılan 3 danıflma ücreti.

Temel hastalık sigortası afla¤ıdaki tedavilerin giderlerini üstlenir, ancak bu
tedavilerde 'Giderlere Katılım Kuralı (Kostenbeteiligungsregelung) uygulanır.
Bu kurala göre çocuklara yıllık sabit ödeme miktarı (Franchise)
uygulanamaz ve sigortalının ödeyece¤i %10'luk bölümün (Selbstbehalt) üst
sınırının sadece yarısı geçerlidir.

• Afla¤ıdaki aflılar ve bunların tekrarlanması: kızamıkçık, kızamık,
kabakulak, tetanos, difteri, çocuk felci, menenjit (Hämophilus
influenza Typ B) 

• Çocuk okula bafllayıncaya kadar yapılacak 8 sa¤lık muayenesi

Hastalık halinde ya da birkaç hastalı¤ın birlikte bulunması hallerinde,
sigorta firması (Krankenkasse) özel fiyat listesine göre ek giderleri üstlenir.
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Do¤umdan sonra en geç 3 ay içinde, bebek için sa¤lık sigortasına
baflvurulması gerekir. Baflvuru do¤um öncesinde de yapılabilir.

Bilgi aktarmama yükümlülü¤ü 
Her türlü uzman, üçüncü kiflilere bilgi aktarmama yükümlülü¤ü altındadır. 
Sizin kiflisel verilerinizi kimseye aktaramazlar ve onlara verece¤iniz özel
bilgileri gizli tutmakla görevlidirler.
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