
 

   Sürecin ilk 7 yılı içerisinde  

(31 Ocak 2014 – 31 Ocak 2021): 

 

 3478 hasta TBC’ye başvurdu ve bunların 
2608’i doğum yaptı. 

 
 Doğumların yaklaşık olarak dörtte biri 

(%24) suda doğum şeklinde 
gerçekleştirildi. 
 

 Doğum esnasında veya sonrasında doğum 
yapan hasta veya bebeğin hastaneye nakil 
oranı: 

° İlk kez doğum yapan hastalarda 
%41,6, 

° Önceden doğum yapmış hastalarda 
ise %11,9’du 

 
 Hastaneye naklin en yaygın nedenleri 

doğumun yavaş ilerlemesi, mekonyum 
boyalı amniyotik sıvı ve doğum merkezinde 
ağrı kesici ihtiyacının tamamen 
karşılanamamasıydı. 

 
 Başvuruların %5,8'inde veya tüm nakillerin 

%20’sinde hastayı veya bebeği hastaneye 
nakletmek için ambulans kullanıldı. Diğer 
taşımalar özel araçlarla yapıldı. 

 
 Genel sezaryen doğum oranları: 

 
° İlk kez doğum yapan hastalarda 

%9,2, 
° Önceden doğum yapmış 

hastalarda ise %1,1’di 

  Konum 

 
Toronto Birth Centre, Toronto şehir 

merkezinde Dundas Street East ile 

Parliament Street’e çok yakın bir 

konumda bulunur. 

 

 
 

Ziyaret etmek ister misiniz? 
Bizimle İletişime Geçin! 

Telefon: (416) 366-8080 x 101 

 

 

 

 

 

525 Dundas Street East 

Toronto, ON M5A 2B6 

(416) 366-8080 

www.torontobirthcentre.ca 

 

Kayıtlı bir ebe bulmak için şu web sitesini 

ziyaret edebilirsiniz: 

College of Midwives of Ontario web sitesi 

www.cmo.on.ca 

 

Association of Ontario Midwives web sitesi 

www.ontariomidwives.ca  

 (416) 425-9974 

 

  

 
 

 
 
 

Toronto Birth 
Centre  

 
Turkish 

 
TBC’nin vizyonu, hamile insanların, ailelerin 

ve toplulukların kültürel olarak güvenli 
doğum bakımına erişebilecekleri bir alan 

yaratmaktır 
 

  

Önemli Gelişmeler 

 

http://www.torontobirthcentre.ca/
http://www.cmo.on.ca/
http://www.ontariomidwives.ca/


Doğum Merkezi nedir? 
 

 Doğum Merkezleri, hastane dışında 

doğum yapmak için ebelerin 

gözetiminde rahat ve güvenli bir alan 

sunan, kanunlara uygun olarak 

düzenlenmiş, toplum temelli sağlık 

tesisleridir. 

 

 Araştırmalar, Doğum Merkezlerinin 

düşük riskli hamileliklerde hastalar için 

güvenli bir yer olduğunu gösterir. 

 

 

 TBC güvenilir bir tesistir. 

 

 

 TBC, Kanada Sağlık ve Uzun Süreli 

Bakım Bakanlığı ruhsatlıdır ve ilgili 

bakanlık tarafından finansal olarak 

desteklenir. 

 

 
 

 

 
Bir Bakışta Toronto 

Birth Centre (TBC) 

TBC sıcak, kültürel açıdan güvenli ve Yerli 
Bireyler Çerçevesi* dâhilinde çalışan bir 

alan sunmak üzere ebelerin 
danışmanlığında amaca yönelik olarak inşa 

edilmiş güzel bir alandır. 
 

Evinizde hissettirecek özel bir ortam 
sağlamak için tasarlanmış üç doğum odası 

bulunur. Hastaya destek olmak isteyenlerin 
bir arada olması için tasarlanan geniş aile 

odaları da bulunur. TBC, doğuma 
katılabilecek kişi sayısını sınırlandırmaz 

(pandemi haricinde). TBC’nin yemek 
hazırlığı için eksiksiz bir mutfağı bulunur. 
Doğum Merkezi 365 gün, 24 saat açıktır. 

 
Doğumda bana kimler 

yardımcı olacak/olabilir? 
 

 Lisanslı ebeler (genellikle iki kişi) 
 

 Ebelik öğrencileri (lütfen bu 
konuyu ebe ekibinizle görüşün) 

 
 Yanınızda olmasını istediğiniz 

kişiler (Doğum Koçu, Aile 
Büyükleri, Tecrübeli Bireyler) 

 
 Diğer aile üyeleri (çocuklar 

dâhildir) 
 
 

*TBC’nin Yerli Bireyler Çerçevesi hakkında daha fazla bilgi 
almak için lütfen Yerli Bireyler Çerçeve Broşürünü inceleyin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Toronto Birth Centre’ı Kimler 
Kullanabilir? 

Aşağıdaki durumlarda bebeğinizi TBC’de 
dünyaya getirmeyi planlayabilirsiniz: 

 Bakımınızı TBC'ye bağlı ve kayıtlı bir 
ebe gerçekleştiriyor 

 Hamileliğinizin son dönemindesiniz ve 
bebeğiniz baş aşağı pozisyonunda 

 Uygunluk ölçütlerini karşılama 
durumunuzu ebenizle görüşün 

 

Doğum planında değişiklik 
olursa süreç nasıl işliyor? 

 
Doğum Merkezleri, az müdahale yapılarak 
gerçekleştirilecek düşük riskli, 
komplikasyonsuz doğumlar için kuruldu.  
 
TBC, ebelere oksijen, steril aletler ve kanamayı 
durdurucu ilaçlar dâhil olmak üzere yaygın acil 
durumlarla başa çıkabilecekleri ekipman 
erişimi sağlar. 
 
TBC'de doktor ve hemşire yoktur, epidural, 
doğumu kolaylaştıran ilaçlar, sezaryen gibi 
müdahaleler hastaneye sevkle yapılıyor. 

 


