
Nereye başvurabilirsiniz?

088 - 200 73 33 

info@mildredclinics.nl

www.mildredclinics.nl

Mildred Clinics Eindhoven
Jan van Schoonvorststraat 20-22
5611 PK Eindhoven
Açılış saatleri: Pazartesi’nden Cuma’ya kadar saat 8.30 ile 16.30 arası

Mildred Clinics Arnhem
Sonsbeeksingel 29-31
6814 AB Arnhem
Açılış saatleri: Pazartesi’nden Cuma’ya kadar saat 8.30 ile 16.30 arası

Daha fazla bilgi ve yol güzergâhı 

Istemeyerek hamile mi kaldiniz?
Evdeki hazırlık
Bir tedavi için bir randevu yapmışsanız, buna iyice hazırlanmış olmanız açısından 
www.mildredclinics.nl adlı web sitemizdeki bilgiyi iyice okumanız tavsiye olunur. 
Kürtaj için bir randevu yapmışsanız kliniğe gelirken aşağıdaki eşyaları beraberinizde 
getirmeniz önemlidir: 

 Aile doktorunuzun sevk belgesi, geçerli bir kimlik belgesi (pasaportu, 
 sürücü belgesi veya ID kartı) 

 Sağlık sigortası kartı
 Kan grubunuzun yazılı olduğu bir kart (varsa)
 Gecelik veya uzun tişört
 Kazak veya yelek
 Fazladan 2 külot (string değil)
 Çorap
 Terlik
 Bornoz
 Ped

Tedavi süresince uyumaya anlaştıysanız, o zaman kliniğe geldiğinde karnınızın 
aç olması çok önemlidir. Yani 6 saat öncesinden hiç bir şey yiyemezsiniz, 
şekerleme alamazsınız ve sigara içemezsiniz. Sadece 1 bardak su, çay veya 
(sütsüz!) kahve içebilirsiniz. Tedaviden 2 saat öncesinden itibaren artık bunu da 
yapamazsınız. Bundan dolayı tedaviden sonra kendinizi biraz zayıf hissedeceksiniz. 
Bundan dolayı, tedavi sonrası için yiyecek, içecek gibi bir şeyleri beraberinizde 
getirin. Ayrıca tedaviden sonra size eve kadar refakat edecek birisinin bulunması 
da çok önemlidir, zira sedasyondan sonra ne araç ne de bisiklet kullanabilirsiniz. 
Toplu taşıtlarla seyahat ettiğinizde bile yanınızda birisinin bulunması da önemlidir, 
çünkü böyle bir girişimden sonra kendinizi tam iyi hissetmeyebilirsiniz. 
Sedasyonlu kürtajdan sonra sizi refakatçı olmadan eve yollamamak ana 
prensibimizdir.

Personal attention, just for you



Sizinle ilgilenilir

Mildred Clinics kürtaj ve cinsellik konulu bakım için uzman bir merkezdir. Eski 
İngilizce bir isim Mildred’in anlamı ‘nazik güç’tür. Bu isim bizim kurumsal 
kimliğimize tam da uygundur. Kadınların kendi seçimlerine nazikçe bakmalarını 
istiyoruz. Bir de yine onlara bu seçimin arkasında durma gücünü vermek de 
istiyoruz.

İstemeyerek hamile mi kaldınız?
Bu durumda zor bir seçim ile karşı karşıyasınız. Hamileliğinize son vermek mi 
istiyorsunuz, vermemek mi? Ve hangi tedaviyi seçeceksiniz? Mildred Clinics’te size 
bu seçimi yapmanızda yardımcı oluruz. Sizinle ilgilenerek ve sizi yargılamadan. Bir 
tedavi seçtiniz mi? O halde bunu titizlikle ve uzmanca uygularız.

Ne tür kürtaj bakımı sunarız?
Kliniğimizde kürtaj hapı veya kürtaj tedavilerinden birini seçebilirsiniz. Bu da 
hamileliğinizin 12. (Eindhoven yerleşkesi) veya 17. haftasına kadar (Arnhem yerleşkesi) 
mümkündür. www.mildredclinics.nl adlı web sitesinde tedavi olanaklarımız 
hakkında daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Randevu yapmak mı?
Pazartesinden cumaya kadar saat 8.30 – 16.30 arasında bize telefonla ulaşabilirsiniz.  
Telefon numaramız: 088 - 200 73 33. Pazartesinden cumaya kadar kliniklerimizden 
birisine de başvurabilirsiniz. Randevu almak ister misiniz? Bu durumda kimlik 
numaranızın (BSN) elinizin altında olmasını sağlayın. Bu  numarayı pasaportunuz, 
sürücü belgeniz veya ID kartınızda bulursunuz.

Masraflar
Hollanda’da resmi olarak oturduğunuzda veya çalıştığınızda masraflar tamamen 
devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu masraflar sağlık sigorta şirketinize bildirilmez 
ve tedavide kendi katkı payınız da istenmez. 

Tedavi masraflarının karşılanmasına hakkınız olup olmadığını kontrol etmek için 
aşağıdaki belgeler bize gereklidir:

 Geçerli bir kimlik belgesi (pasaport, sürücü belgesi veya ID kartı) 
 sağlık sigortanızın kartı. 

Bunları ilk randevunuza gelirken yanınızda getirin. Geçerli kimlik belgesi olmadan 
size yardımcı olamayız. Hollanda’da geçici veya kaçak olarak mı kalıyorsunuz? 
Veya başka bir ülkede mi oturuyorsunuz? O halde tedavi masraflarını kendiniz 
karşılamanız gerekir.

Yargılamadan
Sizi dinlemek için zaman ayırırız ve anlattıklarınızı yargılamayız. Olanakların 
neler olduğunu size açıklar ve yaptığınız her seçime saygı duyarız. 
Ve doğal olarak kişisel gizliliğiniz bizde taahhüt edilir: hiç kimsenin 
kürtajınızdan haberi olmaz.

Sizinle ilgilenerek
Kendimizi sizin yerinize koyar ve bunun üstesinden gelmenize yardımcı 
oluruz. Bu konuda edindiğimiz tecrübeyle içinde bulunduğunuz durumun 
ne kadar zor olduğunu herkesten daha iyi biliriz. Bu nedenle tüm süreç 
boyunca, ilk telefon görüşmesinden son iletişime kadar, size özenle 
refakat ederiz.

Profesyonel
Her müdahaleyi profesyonel ve güvenli olarak uygularız ve en son bilimsel
görüşlere uygun olarak çalışırız. Kliniklerimiz modern donanımlı yapısı ile 
konforlu olarak döşenmiş olup, bu alanda Hollanda’nın en önde gelenler-
indendirler.

Gayretli
Kurum içinde uzun yılların tecrübesine sahip uzman doktor, hemşire ve 
anestezist personelimiz mevcuttur. Bunlar düzenli olarak ek eğitim görürler 
ve en iyi bakımı sağlamak için gayretlidirler.


