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Doğum Ebeleri
Hamile kadınlara ve ailelerine refakat
ederler:
 Her kadın doğum ebesi yardımı isteme
hakkına sahiptir.

Dortmund Doğum Ebesi
Çağrı Merkezi
Telefon: (0231) 50-1 01 88
Her Salı saat 15.00–17.00 arası ve
her cuma saat 10.00–12.00 arası

Doğum Ebesi
 İyi eğitimli bir kadındır

Çağrı Merkezi yardımcı olur

 Hamilelik ve daha sonraki süreçle ilgili
sorularınızı cevaplandırır

 Doğum ebesi aramanızda

 Sizi evinizde ücretsiz olarak ziyaret eder

 Tüm doğum ebeliği hizmetleri hakkında

 Masraflar sağlık sigortanız tarafından
karşılanır
 Randevu almak için doğum ebenizi arayınız.

Çağrı Merkezi bilgilendirir
Çağrı Merkezi danışma hizmeti sunar
 Özel sorularınız olursa

Doğum Ebesi Dortmund Bölge Teşkilatı
www.dortmunder-hebammen.de
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Doğum Ebeleri
Hamile kadınlara danışma
hizmeti sunarlar, onlara ve
ailelerine refakat ederler

Doğum Ebeliği Hizmetleri
Doğum ebeliği hizmetleri, yürürlükte olan
Doğum Ebelerinin Ücretlendirilmesi hakkındaki
anlaşma doğrultusunda fatura edilmesi
durumunda yasal sağlık sigortaları tarafından
karşılanır. Özel sağlık sigortalarında ise ilgili
sigortaya hangi hizmetlerin ücretinin
karşılanacağını sormanızı tavsiye ederiz. Evlatlık
edinme ve hamileliğin olumsuz sonuçlanması
durumunda dahi anne-babalar doğum ebeliği
hizmeti alma hakkına sahiptirler.

Doğum ebelerinin sunmuş oldukları
hizmetler:

Doğum kontrol muayeneleri

Lohusa döneminde ziyaret bakımı

 Hamilelik başlamadan önce:
4 haftada 1 doğum kontrol muayenesi

 Doğum sonrasındaki ilk 10 gün:
10 ziyaret hizmeti
(Hastanede kalınan günler düşülür)

 Hamileliğin son 2 ayında:
2 adet doğum kontrol muayenesi
(Doğum ebesi tarafından yapılan doğum kontrol
muayeneleri, kadın doktoru tarafından yapılan
doğum kontrol muayelerinden bağımsız olarak
yapılmaktadır.)

Hamilelikle ilgili şikayetlere ilişkin yardım
hizmetleri

 Çocuk yaşamının 10. gününü
tamamladıktan sonra 12. haftasını
tamamlayıncaya kadar: 16 temas
(ziyaret ya da telefonla danışma hizmeti)

Beslenme / Emzirme danışmanlığı

 Uzun süreli şikayetlerde yazılı bir gerekçe
sunulmalıdır

 Çocuk yaşamının 12. haftasını tamamladıktan
sonra 9. ayını tamamlayıncaya kadar:
8 temas
(ziyaret ya da telefonla danışma hizmeti)

Doğuma Hazırlık

Doğum sonrasi jimnastik

 Grup halinde: 14 x 1 saat

 Çocuk yaşamının 9. ayını dolduruncaya
kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 Hamilelik sürecinde
 Doğum esnasında
 Lohusa döneminde
 Emzirme sürecinde

Fatura Edilebilen Doğum
Ebeliği Hizmetleri:

 Bireysel bilgilendirme için basit bir doktor
raporu gerekmektedir

Doğum Yardımı

 Grup halinde: 10 x 1 saat
 Bireysel bilgilendirme için normal bir doktor
raporu gerekmektedir

 Ev doğumları

Danışma ve kişisel ön görüşme

 Doğum ebeleri nezdinde hastanede
gerçekleşen doğumlar

Özel durumlarda
(örn. erken doğum, gelişme bozukluğu)

 Hamile kadına iletişim araçlarıyla 12 defa
sunulan danışma hizmeti

 Doğum ebeleri eşliğinde başka bir yerde
gerçekleşen doğumlar (Hastane dışında)

Çocuk yaşamının 9. ayını dolduruncaya kadar
daha başka doğum ebesi ziyaretlerinin fatura
edilmesi mümkündür. Bunun için çocuk
doktoru ya da kadın doktoru tarafından
düzenlenmiş olan bir rapor gerekmektedir.

 Bir adet kişisel ön görüşme

