
 

 

 

ANNENİN ADI SOYADI :  

 

 

Annelik duygusu çok özel ve farklı bir duygu olduğundan ve bu dönemde anne fiz iksel ve psikolojik açıdan bir 
değişim sürecine girdiğinden „‟Doğuma Hazırlık Kursu‟‟na davet edilmektesiniz. Bu süreci hem bebek hem de 

anne açısından sağlıklı bir şekilde atlatabilmek için eğitimin büyük önem taşıdığı bilinmektedir.  Doğru 
kaynaklardan eğitim alabilmek oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle her hafta bu konuda eğitim almış 
sertifikalı eğitmenler tarafından verilen eğitim programımız, interaktif anlatımlı ve uygulamalı olarak 

yürütülecektir.  
Eğitimimiz hastanemiz gebe sınıfında yapılacak 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır.  Her haftanın belirli günler i 

yapılacak ve 2 saat sürecektir.  Bu eğitimin sizin içinde işlevsel olması bakımından, her hafta düzenli bir şekilde 
katılmanızı tavsiye ederiz; bu amaçla her ders girişinde katılımcılardan imza alınmaktadır. Eğitim programına 
hamile olan kişiler, hamile kalmayı düşünenler ve bunların eş ve yakınları katılabilirler.  
 

Doğuma hazırlık kursuna katılmak tamamen gönüllülük esasına bağlıdır. Eğitim programımıza dahil 
olduğunuzda ileriki eğitimlerimizde sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için bazı anketler doldurmanız 

istenecektir. Bu anketlere verdiğiniz cevaplar ve bu süreçte sizin için oluşturulacak dosyanızdaki bilgiler 
tamamen gizli tutulacaktır.  
 

Bu eğitim çalışmalarınıza yönelik tüm sorularınızı eğitimcilerinize iletebilirsiniz.  

Bu eğitim programına katılımınız ve verdiğiniz cevaplardaki samimiyetiniz için teşekkür ederiz.  
 

Yukarıda yer alan bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Yazılı ve sözlü olarak bana yapılan 

açıklamaları anlamış bulunmaktayım.  Söz konusu eğitim programına ilişkin bana yapılan katılım 

davetini hiçbir zorlama ve baskı olmaksızın gönüllü olarak kabul ediyorum.  
 

Hastadan alınan onamlarda ‘’okudum,anladım,1 nüshasını elden  teslim aldım’’ifadesi kendi el yazısı ile yazılacak 

ve Rıza belgeleri 2 nüsha olarak düzenlenecek biri hasta/hasta yakınına verilecek diğeri hasta dosyasında 

saklanacaktır. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

HASTANIN ADI-SOYADI:                                                         ÇEVİRMEN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                  TARİH/Saat:                                                                         

İMZA:   İMZA:        

             

                                                                               

VASİ / YAKINI ADI-SOYADI:                                                    TANIK ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat:                                                                                   TARİH/Saat: 

İMZA:                                                                                               İMZA: 

                                                                                          

Ben “Rıza Belgesi” içindeki bilgileri hastanın kendisine, ebeveynine veya yakınlarına yapabileceğim en iyi  
şekilde aktardım. 

 
 

HEKİMİN ADI-SOYADI: 

TARİH/Saat: 

İMZA: 

 

 

  

GEBE OKULU KATILIM BİLGİLENDİRME VE RIZA 
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