
GEBE EĞİTİM
SETİ

Gebe Eğitimi Malzeme Seti” denenmiş, test edilmiş ve sağlık
çalışanlarının deneyimlerinden yola çıkarak hazırlanmıştır. Her bir
materyal bağımsız olarak kullanılabileceği gibi gebe, lohusa ve
bebek bakım eğitimlerinde ayrı olarak da kullanılabilir.

Detaylı bilgi için 

0216 469 50 51



Gebe maketi
El örgüsünden yapılmıştır.
Dısında vulva, içinde uterus, plasenta ve fetüs
modellerinin yer aldıgı çok amaçlı bir makettir. Karın
bölgesinde fermuarla belirginlestirilen ensizyon bölgesi
(sezaryen dogumu açıklamak için), dıs üreme organları
ve iç üreme organlara baglantıyı gösteren ten rengi ip
örgüden vulva ve vajina (vajinal dogumu anlatabilmek
için) yer almaktadır.
Esneyebilme özelligi ile içindeki ek maketler
çıkartıldıktan sonra lohusalık dönemi egitimi için de
kullanılabilir.

Uterus maketi
Esnek kumaştan ağzı açık torba biçiminde hazırlanan
maket uterusu simgelemektedir.
Serviks bölümü, uterusun gövdesinden ayırt
edilebilmesi için kırmızı renktedir. Esneyebilme özelligi
dikkate alınarak “lastik örgü” ile hazırlanan bu kısım,
servikal kanalın dogum eylemi sırasında nasıl
açılabildigini göstermektedir. Gövde kısmı ise
kahverengi örgüden olusturulmus ve sezaryen
operasyonunda ensizyon yerini göstermek için
fermuarlı bölüm bulunmaktadır.

Fetüs plasenta maketi
Plasenta maketi; tül ve kumas parçalardan
olusturulmustur. Plasenta, amnios zarı ve
umblikal kordonu simgelemektedir. Ölçümleri ve
görünümleri gerçegine uygun olarak
tasarlanmıstır. Plasenta ve umblikal kordonda
bulunan ven ve arterler farklı renk yün ipliklerle
görünür kılınmıstır.
Fetüs maketi; setteki diger parça, fetusu
canlandıran örgüden yapılmıs bebektir. Örgü
bebegin göbegine de umblikal kordon “cırt cırt”
ile baglanmıstır.

Organ Maketi
El örgüsü ile uterus, follop tüpleri,
vajina ve yumurtalıklar bulunmaktadır.
Bunların her biri eğitimlerde kadınlara
organları tanıtmak ve yap-boz oyunu ile
hatırlatmak amacıyla kullanılmaktadır.
Organlar kadın bedenini simgeleyen
keçe önlük üzerine "cırt-cırt" ile
yapıştırılmaktadır. 
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Önlük içinde cenin plasenta maketi
Keçe önlük üzerinde amniyon kesesisi temsil
bölüm bulunmaktadır. Bu kesenin içinde
keçeden yapılmış cenin ve plasenta maketi
yer almaktadır. 

Meme maketi
Örgüden yapılmış meme maketi Areolası ve meme ucu
kahverengidir. Memenin üst cildi olarak tasarlanan örgü
parça, sıyrılabilmekte ve
memenin iç dokusu, loblar ve süt kanalları, areola
gerisindeki sinusler (süt kanalları cepleri)
görülebilmektedir.
Egitimde kullanılırken memenin elle tutulabilmesi veya
gebe/lohusanın kıyafetine
ilistirilebilmesi için gerekli olan baglantılar mevcuttur.

Eğitim Atlası ve eğitim kitabı
Içeriginde gebe-lohusanın ihtiyacı olan egitim
konularını hangi adımlarla, nasıl ve ne kadar
bilgiyle verilecegi yer almaktadır. Ayrıca saglık
personelini desteklemek amacıyla gebe-lohusa
ve bebek bakımına iliskin ileri düzeyde güncel
bilgiler sunulmustur.

Gebe, Lohusa, bebek Bakım Broşülerleri
Eğitimlerden sonra gebe ve lohusalara
verilmek üzere hazırlanmış 24 sayfalık
broşürlerdir. İçeriğinde gebe-lohusalar için
kısa ve net bilgiler yeralmaktadır. 
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