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Mamamundo Geburtsvorbereitungskurse 
für Schwangere mit Migrationshintergrund

Eine Hebamme und eine interkulturell Dolmetschende beantworten Ihre Fragen und  
informieren Sie über die Schwangerschaft, die Geburt, das Stillen und die erste Zeit mit 
dem Kind zu Hause. Sie zeigen, wie man sich mit Körperübungen entspannen und auf  
die Geburt vorbereiten kann.

Zusammen mit anderen Schwangeren habe Sie die Möglichkeit, sich über eigene  
Erfahrungen und Erwartungen und über kulturelle Gewohnheiten rund um diese spezielle 
Zeit auszutauschen.

Idealerweise wird der Kurs zwischen dem 5. und 9. Schwangerschaftsmonat besucht.

Die Kurse sind offen für Frauen mit Wohnsitz in den Kantonen Basel-Stadt und  
Basel-Landschaft.

Kurszeiten
6 × 2 Stunden von 18 – 20 Uhr und ein  
Treffen nach der Geburt (dieser Termin 
wird im Kurs abgemacht)

Kosten
30.00 CHF sind durch die Teilnehmerin  
zu bezahlen. Die restlichen 150 CHF  
werden direkt der Krankenkasse in  
Rechnung gestellt. 

Kursleitung
Hebammen des Unispitals Basel mit inter-
kulturellen Dolmetscherinnen (HEKS)

Anmeldung 
Barbara Käser Schmid 
Hebamme Geburtsvorbereitung,  
Frauenklinik 
Tel. +41 61 328 79 93  
(Deutsch, Englisch, Französisch) 
Telefonzeit: dienstags und freitags  
9 – 11 Uhr

Email: mamamundo@usb.ch 
Oder direkt auf der Website:  
www.unispital-basel.ch/mamamundo

Kursort
Unispital Basel, Frauenklinik 
Spitalstrasse 21 
4031 Basel 
Treffpunkt: Eingangshalle /  
Porte FrauenspitalIn Partnerschaft mit:



Mamamundo பிள்ளை்ைப் பபறபறெடுக்க 
ஆைத்தம் பெய்யும் வகுப்பு இது 
பவளைிநாட்டுப் பின்னணியுளளை ்கரப்பமா்ன 
பபண்களுககு 

ஒரு மருத்துவசேசி, ஒரு சமோழசிசெயர்்பெோளர் உங்கள் 
ச்கள்வவி்களுக்கு்ப ெதசில் தருவதுடன் ்கர்்பெமோ்க இருக்கும் 
்கோலத்தசிலும், ெவிள்்ள செறுவது தோய்பெோல் ச்கோடு்பெது, மற்றும் 
ெவிள்்ளயுடன் வடீு தசிரும்ெவிய ெவின் சத்வ்பெடும் வவிடயம் ெற்்சி 
வவிளக்்கம் தருவோர்்கள். இவர்்கள் எ்பெடியோன சத்க்பெயவிற்ேசி்க்ளச 
சேயது, ஓயசவடுக்்கலோம், ெவிள்்ள்ய எ்பெடி்ப செற்ச்டு்பெது 
என்றும் ்கோட்டித் தருவோர்்கள். 

மற்் ்கர்ெவிணவி்ப செண்களுடன் ஒன்று சேர்ந்து சேோந்த 
அனுெவங்கள் மற்றும் எதசிர்ெோர்்பபு்கள் மற்றும் ்கலோசேோர ரீதசியோன 
ெழக்்க வழக்்கங்கள் என்ென ெற்்சி இந்த வவிசேட ்கோலத்தசில் செேசி்ப 
ெரிமோ்லோம்.

இந்த வகு்ப்ெ்ப ெவின்ெற்் தசி்மோன ்கோலம் 5 க்கும் 9 மோதத்துக்கும் 
இ்ட்பெட்ட ்கர்்பெ ்கோலம் தசி்மோனதோகும். இவவகு்பபு்களின் 
வேசி்பெவிடம் 

்கன்சரோன் ெோேல் ந்கரம் ெோேல் ந்கரம் மற்றும் ெோேல் மோநசிலத்தசில் 
ெதசிவு உள்ள செண்களுக்கு மட்டுசம ்கதவு தசி்ந்தசிருக்கும்.



வகுப்பு நடககும் ்காலம்;
6×2 மணவித்தசியோலங்கள் 18.00 இருந்து 20.00 மணவிவ்ர 
அத்துடன் ஒரு தட்வ ெவிள்்ள செற்்ெவின் ேந்தசித்தல்  
(இது வகு்பபு நடக்கும் ்கோலத்தசில் முடிசவடுக்்க்பெடும்).

பெலவு
ஊர்கு 30 – வகு்பெவில் ெஙகு செறும் செண்களோல் சேலுத்த 
சவணடும். மசிகுதசி ஊர்கு 150. சநரடியோ்க சநோயோழசிக் ்கோ்பபுறுதசி 
நசி்லயத்துக்கு எழுதசிக் ச்கட்்க்பெடும்.

வகுப்பு நடததுபவர
ெல்்க்லக் ்கழ்க ்வத்தசியேோ்ல ெோேசிலசின் மருத்துவசேசி 
தோயசமோழசி செசும் செண சமோழசிசெயர்்பெளருடன் நடத்த்பெடும் 
(HEKS).

ப்திவு பெய்வது
Barbara Käser Schmid 
ெவிள்்ள்ப செ்த் தயோர்்பெடுத்தும் மருத்துவசேசி, 
செண்கள் ்வத்தசியேோ்ல சதோ்லசெேசி +41613287993  

(சடோசசு, ஆங்கசிலம், ெவிசரஞ்சு)

சதோ்லசெேசியவில் செசும் சநரம்: சேவவோய 9 
இருந்து 11 மணவி வ்ர மற்றும் சவள்ளி 9  
இருந்து 11 மணவி வ்ர

மசின்னஞ்ேல்: mamamundo@usb.ch

அல்லது சநரடியோ்க இ்னயதளத்தசில்:
www.unispital-basel.ch/mamamundo
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ேந்தசிக்கும் இடம் 
வோேல் ்கதவடியவில் ்கோவலோளர் செண்கள் ்வத்தசியேோ்ல



Universitätsspital Basel
Frauenklinik
Spitalstrasse 21
4031 Basel
www.unispital-basel.ch 
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