Haber

“CAMPANNE”

Olmaya hazır mısınız?
Campelle bu sene 5. buluşmasını
gerçekleştirecek. Sadece eğitim
değil, anne ve baba adaylarının
sosyalleştiği, kalıcı arkadaşlıklar
kurduğu ve çok eğlendiği bu kamp
dolu dolu 2 gün sürüyor ve her çift
evlerine motive olmuş ve anne
babalığa bir adım daha yaklaşmış
olarak dönünüyorlar. Campelle’nin
hikayesini Op. Dr. Furkan
Kayabaşoğlu’ndan dinliyoruz.
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Campalle’nin doğum hikayesini sizden dinlemek isteriz.
Ben çok yoğun doğum
mesaisi olan bir hekimim;
ancak özellikle çocuklarımın
büyümesi ile doğum tempomu
azaltmayı tercih ettim. Öyle ki
yoğunluğum nedeniyle bir yıl
boyunca hiç anne adayı kabul
edemediğim bir süreç yaşadım
ama sağ olsun anne adayları
beni hiç bırakmadılar. Zaman
içinde acaba “bireysel hekimlik” anlayışını biraz değiştirebilir miyim diye düşünmeye
başladım; çünkü yetişebileceğimin çok üstünde bir talep
vardı. Aslında insanlar sadece
doğumlarını gerçekleştirmemi değil; benim hamilelik ve
doğum hakkında yaklaşımımı
deneyimlemek istiyorlardı.
Bunun üzerine çalıştığımızda
anne-baba adaylarını tek tek
değil de, küçük gruplar halinde
ağırlayacağımız, eğitim içeriğini ve ekibini benim oluşturduğum, birkaç gün süren
“doğuma hazırlık kampı” fikri
olgunlaştı.

Campalle’nin içeriği nedir?

Campalle oldukça
kapsamlı bir eğitim organizasyonu… Ben ve doğum
eğitmenlerimiz; anne - baba
adaylarımıza dört ana oturumda doğum öncesi hazırlıklarını,
doğum sürecini, bebek bakımını ve anneliği anlatıyoruz ama
Campalle sadece eğitim içerikli
değil; aynı zamanda sosyal bir
etkinlik!
Sabah güne spor ile başlıyoruz, anneler salonda yoga
egzersizleri yaparken, biz
babalar yürüyüşte sohbet ediyoruz. Bunun dışında eğlenceli
workshoplar düzenliyoruz. An-

2014 yılından bu yana ALLE
Klinik’te çalışmalarını sürdüren Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu, doğum ve tüp bebek
alanındaki uzmanlığının yanı
sıra anne ve baba adaylarının
bu süreci en iyi şekilde geçirebilmeleri için geliştirdiği
projelerle de tanınıyor. Op.
Dr. Furkan Kayabaşoğlu’nun
ALLE Klinik çatısı altında
düzenlediği bu projelerden
en yenisi ise Campalle.
nelerimiz kendi elleriyle çatlak
önleyici solüsyonlar hazırlıyor.
Sağlıklı atıştırmalık tarifleri
aldıkları beslenme eğitimi saatlerimiz oluyor. Bir de çok değerli söyleşilerimiz var. Kordon
bankacılığını konuşuyoruz, ilk
yardım ve uyku üzerine çok
tecrübeli isimlerden öneriler
alıyoruz. Ve tabii ki alışveriş…
Anne adaylarını sektördeki
en iddialı markalar ile temas
ettiriyoruz hem de asla satış
kaygısı olmadan… Annelerimiz
hem standları gezerek ürünleri
inceleyebiliyor hem de markaların misafirlerimize hediyeleri ile ürünleri deneyimleme
şansına ulaşıyorlar. Bu açıdan
Campalle çok yönlü avantaj
sağlıyor. Campalle’de markalarımız satış yapmıyor; amaç
anneleri bilinçlendirmek.

Campalle kaç gün sürüyor?
Katılım koşulları neler?

Aslında eğitimler cumartesi
ve pazar günleri… Eğer etkinliğimiz boğazda ise otelimize
cumartesi sabahtan giriyoruz,
Sapanca’da ise misafirlerimiz
cuma akşamından giriş yapıyorlar. Tek katılım koşulumuz
ise hamile olmak ama erken

dönem anne adaylarımızı
daha sonraki etkinliklerimizde
ağırlamayı tercih ediyoruz.
Çünkü eğitim içeriğimiz doğumu yaklaşmış, göbekleri
kocaman olmuş annelerimize
göre… Campalle’den en yüksek verimle yararlanmak için
acele etmeyerek 28 hafta ve
sonrasında katılımı öneriyoruz.

Campalle, katılımcıların hayatlarını ne şekilde etkiliyor?

Aslında başlangıçtaki
amacımız anne adaylarının
doğuma olumlu bakmalarına
destek olmaktı ama zamanla
Campalle’nin bambaşka bir
katkısını gözlemledik. Kadınlar, sosyal hayatlarında her ne
kadar aktif olsalar ve etraflarında heyecanlarını paylaşacak dostları, arkadaşları olsa
da hamilelik döneminde biraz
yalnızlaşıyorlar. Anne adaylarının gündemleri değişiyor ve
sosyal ortamları farklılaşıyor.
Tamamladığımız Campalle’lerde benzer hamilelik haftalarında bir araya gelen, benzer
sosyokültürel bakış açısına
sahip anne adayları arasında
inanılmaz bir sevgi bağı oluştu.
Tıpkı erkeklerin askerlik döAğustos
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Campalle ile ilgili nasıl geri
dönüşler alıyorsunuz? Hedeflediğiniz yolda mısınız?

nemleri gibi Campalle içinde
de “devrecilik” başladı. Her
etkinliğin anneleri etkinlikten
sonra birbirleriyle görüşmeye
devam ederek birbirlerinin
doğumlarına ve sonrası dönemlerinde yaşadıkları ortak
sıkıntılara omuz verdiler. Hatta
kendilerine “Campanne” adını
verdiler. WhatsApp ve sosyal
medya üzerinden organize
olup görüşmeyi sürdürdüler.
Yani Campalle bir hafta sonu
etkinliği olmanın çok ötesine
geçti. Etkinlik sonrası ben ve
eğitmenlerim her daim onların
yanında olmaya devam ediyoruz ama inanın onlar zaten
birbirlerine öyle destek oluyorlar ki, tüm sıkıntılarının üstesinden omuz omuza geliyorlar.

Peki ya babaların
Campalle’yle araları nasıl?

En önemlisi ne biliyor musunuz? Campalle artık bizim
etkinliğimiz olmaktan çıktı,
Campalle katılan annelerin
yani Campannelerin bizden
daha fazla sahiplendiği bir
platforma dönüştü. Hedeflerimizin ilki buydu ve bunu
başarmış olmak çok mutluluk
verici. İkincisi de Türkiye’nin
her köşesine ulaşabilmeyi
istiyoruz, her şehirden misafir
ağırlamayı, farklı farklı şehirlerde Campannelerimiz olmasını
hayal ediyoruz, bunun için
adım atmaya da başladık.

Eylül ayında gerçekleşecek
Campalle için neler
söylemek istersiniz?

Bebeğin yüzde 50 hissedarı
da babalar! Bu yüzden babaların Campalle’ye katılımı çok
önemli… Bakın, her etkinlik
başında babalara soruyorum;
“Bu etkinliğe isteyerek gelen
oldu mu?” diye, inanın bir
kişinin bile elini kaldırmadığı
etkinlikler oldu. Babalarımız
çok büyük oranda, anne adaylarının ısrarıyla geliyor kamplara ama her seferinde kamp
sonunda bambaşka gidiyorlar.
Çünkü “Beni pilates topunda
zıplatırlar mı?” endişesiyle
geldikleri Campalle’den, hamileliğe, anne – babalığa dair
yeni bir bakış açısı kazanmış
olarak evlerine dönüyorlar.
Campalle’ye katılan baba
adayları muazzam bir dönüşüm yaşıyor. Bu konuda çok
iddialıyım; Campalle annelere
bir katkı sağlıyorsa, babalara
en az beş kat fazlasını sağlıyor.

Eylül ayında ailelerimizle
Sapanca’da buluşuyor olacağız. Yine güçlü isimlerle, çok
faydalı eğitimlerle, enerji dolu
bir içerik ve bitmeyen heyecanımızla Campalle’nin beşincisine gün sayıyoruz. Pandemi
tüm dünyaya zorunlu bir mola

“
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Babalarımız
çok büyük oranda,
anne adaylarının
ısrarıyla geliyor
kamplara ama her
seferinde kamp sonunda bambaşka
gidiyorlar. ..... Bu konuda çok iddialıyım;
Campalle annelere
bir katkı sağlıyorsa,
babalara en az beş
kat fazlasını sağlıyor.

„

verdirmiş olsa da durduramadığı şeyler de vardı; ilerleyen
gebelik haftaları gibi… Bizler bu molada Campalle için
çalışmaya devam ettik ve Eylül
ayı için aldığımız önlemlerle,
hayatlarının en heyecanlı zamanlarını yaşayan anne – babalarımızın yanlarında olmaya
hazırız.

