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VE ARTIK KIYMETLİ BEBEKLER DOĞUYOR

Dünyanýn en güzel ve en deðerli varlýklarýný saðlýklý olarak dünyaya getirmek ve sevgi ile büyütmek biz büyüklerin 
en önemli iþidir. Hepimiz bir bebeðin doðumunu, bir anne adayýnýn bebek sahibi olmaya karar verdiði anlardan 
baþlayarak hamileliði boyunca yakýn izleyerek, bebeðin saðlýkla dünyaya gelip, hastaneden sorunsuz ayrýldýðý 

uzun bir süreç olarak algýlýyoruz.

Hamilelik öncesi karar süreci ile yaklaþýk 1 yýl süren bu zaman diliminde baþta Kadýn-Doðum 
ve Yenidoðan Uzman doktorlarýmýz olmak üzere diyetisyen, psikolog, hemþire, fizyoterapist 
ve yoga eðitmenlerimizden oluþan kocaman bir saðlýk ordusu sizin için çalýþmaktadýr. 
 
Anne, baba ve ilgi duyan aile büyükleri hatta kardeþlerini de içine aldýðýmýz ve 
hastanemizde düzenlediðimiz eðitim toplantýlarýmýzda, kadýn-doðum doktorlarýmýz, 
yenidoðan uzman hekimlerimiz, hemþirelerimiz ve diðer uzmanlarýmýz sizlerle  
tüm detaylarý paylaþmakta, sorularýnýzý yanýtlamaktadýr.  

Bizler, bugün doðan bebeklerimizin en az 150 yaþýna kadar yaþayacaklarýný 
ön görerek bilimsel birikimlerimizi ve tüm tecrübelerimizi sizlere aktarýyoruz. 

Sevgi dolu yüreðimizle heyecanla ve titizlikle çalýþýyoruz ve en küçük 
bir aksaklýðýn yaþanmamasý için tüm ayrýntýlarý düþünüyoruz. 

Öncelikle sizlere ve bebeðinize önem ve deðer veriyoruz, 
geleceðimiz olan çocuklarýmýz için çýrpýnýyoruz.

Saygýlarýmýzla

Dr.Üstün EZER
 LÖSANTE Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný 

losante@losante.com.tr   •   www.losante.com.tr   •   LÖSEV KENT 2705. Cd. No: 20 İncek/ ANKARA

Kadın ve Doğum / Yenidoğan Bebek Poliklinikleri 
Saat : 08:30 - 18:00 (Hafta İçi) • Saat: 08:30 - 15:00 (Cumartesi) saatleri arasında çalışmaktadır. 

Lütfen randevu alınız.

0312 666 7 666

TÜM KURULUŞLAR + ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI +            İLE 
anlaşmamız devam etmektedir
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Doðum öncesi dinlenme, doðum ve
doðum sonrasý bebekli konaklama
odalarýmýz ayrý ve özel olarak
tasarlanmýþtýr.    

Anneli bebek odalarýmýz, emzirme ve yeni doðan bebek
dinlenme ve bakým salonlarýmýz ayrý ayrý düzenlenmiþtir.

KADIN - DOĞUM
SERVİSLERİMİZ

YENİDOĞAN
BEBEK SERVİSLERİMİZ

Caným Anneciðim,

Seninle ömür boyu sürecek ve asla ayrýlmayacak bir birlikteliðe 
baþlýyoruz. Beni ne kadar çok sevdiðini biliyorum. Senin karnýnda iken 

babamla birlikte beni sevgiyle okþamanýz, güzel sözler söylemeniz, 
müzik dinletmeniz çok hoþuma gidiyordu. Benim sevmediðim, özellikle bana 

dokunabilecek kimyasal katkýlý yemekler yemediðin ve hiç sigara içmediðin 
için sana ne kadar teþekkür etsem azdýr.

 
   Doðumumu en iyi hastanelerde, en iyi doktorlara 

yaptýrdýðýn ve dünyaya geldikten sonra da saðlýðýmý 
düþündüðün için seni çok ama çok seviyorum. 

Senin sütünle besleneceðim, saðlýklý besinlerle 
büyüyeceðim. Seni hiç üzmeyeceðim, uslu ve 
sevgi dolu bir bebek olacaðým.

Babamý, kardeþlerimi, anneannemi, babaannemi, 
dedelerimi ve bütün ailemi çok seviyorum.

Sizin de beni her zaman sevgi ile saðlýklý 
büyüteceðinizi,  tehlikelerden koruyacaðýnýzý ve bana 

aydýnlýk bir gelecek hazýrlayacaðýnýza inanýyorum. 
 
Unutmayın ki ben sizlerin en büyük eseri olacağım.

İmza: Biricik Bebeğiniz
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ÖZEL DOĞUM
ODALARIMIZ

Hamile kalmaya karar veren anne adaylarýmýzdan doðum 
yapacak hamilelerimize kadar tüm annelerimizle ve baba-
larýmýzla sýk sýk bir araya gelerek toplantýlar düzenliyoruz.

İsteyen aileler için ücretsiz özel anneanne - babaanne 
ve kardeş eğitimlerimiz de düzenlenmektedir.

HAMİLE İZLEM VE EĞİTİM TOPLANTILARIMIZ

DOĞUM
SALONLARIMIZ

DOÐUMUNUZU
NASIL ARZU
EDERSÝNÝZ?

SUDA DOĞUM
ÜNİTEMİZ

SEZERYAN DOĞUM 
ÜNİTELERİMİZ
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Gebeliðinizi hastanemizin deneyimli
kadýn-doðum uzman doktorlarý takip edip

doðumunuzu yaptýrabileceði gibi, dýþarýdan 
sizin hekimleriniz de LÖSANTE
hastanemizde yaptýrabilirler.

KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM UZMANLARI

Kendi doktorum
LÖSANTE’de
doğumumu
yaptırabilir mi?

EVET

LÖSANTE’de Yenidoğan
Yoğunbakım Servisi ve
Yenidoğan Uzman 
Doktorları var mı?

Annelerimizin doðum sonrasýnda 
bebekleri ile birlikte yatabilecekleri 

sevgi ve huzur dolu ortamlar
sizleri beklemektedir.

ANNE + BEBEK ODAMIZ
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Bebek ve
Çoçuk Dostu
Hastane

Nasıl emzireceğim?

Emzik verecek miyim?

Ağrısız doğum nedir?

Normal doğum mu?
Yoksa sezeryan mi?

Aşılarını nerede
yaptırmalıyım?

Ek gıdalara
ne zaman 

başlamalıyım?

Benim yediğim kimyasal katkılar 
sütümle bebeğime geçer mi?

Bebeğimi
Ne zaman yıkamalıyım?

Bebeğim çok gazlı.
Ne yapabilirim?

Sütümün artması için
ne yapmalıyım?

İşitme testi ve Kalça çıkığı USG’sini
ne zaman yaptırmalıyım?

Emziren anneler
ne yemeliler?

Bebeğim doymuyor. 
Mama vermeli miyim?

Suda doğum nedir? Bebeğimin ağzında
pamukçuk çıktı.
Ne yapmalıyım?

24
SAAT 

TELEFONUMUZ 

AÇIKTIR!

Hem hamileliğiniz sırasında hem de bebeğinizi dünyaya getirdiğiniz andan itibaren 
tüm sorunlarınızı yanıtlamaya, sorunlarınızı çözmeye hazırız.

Hem hamileliğiniz sırasında hem de bebeğinizi dünyaya getirdiğiniz andan itibaren 
tüm sorunlarınızı yanıtlamaya, sorunlarınızı çözmeye hazırız.

BEBEĞİNİZİN

150. YAŞ GÜNÜNÜ
Kutlayacağız...

666 7 666

Sevgili Anneler ve Babalar
Dedelerimiz 60, anne ve babalarýmýz 90 yýl yaþadýlar. Bizler ise 100 sene yaþayacaðýz.

Eðer hamile kalmadan önce baþlayan süreçte ve hamileliðiniz boyunca
doktorunuzun tavsiyelerini eksiksiz uygularsanýz, bebeðinizi doðduðu

ilk günden itibaren sevgiyle büyütürseniz, anne sütünden aylýk kontrollerine,
ek gýdalarýndan aþýlarýna, patiðinden hastalýklarýnýn tedavisine kadar

Bebeğinize özel, bilimsel deneyimlerimize ve tavsiyelerimize uyarsanýz 
inanýyoruz ki

BEBEKLERİNİZİN 150. DOĞUM GÜNLERİNİ
hep birlikte kutlarýz.
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YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSİ

Yenidoðanýn fizyolojik sarýlýðýndan , solunum problemlerine, 
 prematüre bebeklerin akciðer geliþiminden endokrin sistem yeter-
sizliklerine kadar birçok eksikliði çözebilen dünya standartlarýnda 

yenidoðan yakýn bakým ve yoðun bakým servislerimiz hizmetinizdedir.
Teknolojik farklýlýklarýmýzý öðrenmek için lütfen iletiþim kurunuz.

Birbirinden güzel ve ilginç oda 
süslemeleriniz kanserojen içermeyen, 

kaliteli ve hijyenik ürünlerle
 isteğinize göre yapýlmaktadýr. 

*Opsiyoneldir.

‘’BEBEK ODASI VE
HOŞ GELDİN BEBEĞİM’’
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İNSANLIK ADINA KURDUĞUMUZ BU KURULUŞTA HAYATIMIZI HASTALARIMIZA ADAYACAĞIMIZA, 

ONLARIN HAYATLARINA MUTLAK ÖNEM VERECEĞİMİZE, SAYGI GÖSTERECEĞİMİZE,

DİN - DİL - IRK - MEZHEP VE CİNSİYET FARKI GÖZETMEDEN EŞİT DAVRANACAĞIMIZA,

HİÇBİR MADDİ VE ETİK DIŞI ÇIKARIN MESLEĞİMİZ VE VİCDANIMIZIN ÖNÜNE GEÇMESİNE 

İZİN VERMEYECEĞİMİZE, HAYAT KURTARMA ÇABAMIZI DÜRÜSTLÜK VE ONURLA YAPACAĞIMIZA

“SÖZ VERİYORUZ”

Birbirinden güzel ve  deðiþik 
büyüklükteki  suit odalarýmýz, 

isteyen annelerimiz ve bebekleri-
mizin beðenisi için tasarlanmýþtýr.

SUİT ODALARIMIZ
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