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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μαιευτική γεννήθηκε με την γέννηση του πρώτου ανθρώπου. Η ιστορία των μαιών που χάνεται
στους αιώνες ξεκινά με την πρώτη γυναίκα που βοήθησε μια επίτοκο γυναίκα να γεννήσει το παιδί της. Η
μαιευτική ανήκει στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα και στις επιστήμες υγείας, έτσι οι μαίες/μαιευτές ασκούν
λειτούργημα.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την κατάρτιση των μαιών στην συνεδρίαση τη 19ης και 20ης
Σεπτεμβρίου1989 έδωσε τον ορισμό της μαίας. «Η μαία είναι το άτομο το οποίο έχοντας παρακολουθήσει
κανονικά εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαίας δεόντως αναγνωρισμένο από την χώρα στην οποία βρίσκεται, έχει
επιτυχώς ολοκληρώσει το καθοριζόμενο πρόγραμμα σπουδών μαίας και έχει αποκτήσει τις απαραίτητες
ικανότητες ώστε να λάβει δίπλωμα ή/και εκ του νόμου άδεια να ασκεί το επάγγελμα της μαίας. Πρέπει να είναι
ικανή να παρέχει την απαραίτητη επίβλεψη, φροντίδα και συμβουλές στη γυναίκα κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης, τον τοκετό και την περίοδο μετά τον τοκετό, να διεξάγει τοκετούς με δική της ευθύνη και να
φροντίζει το νεογέννητο και το βρέφος. Η περίθαλψη περιλαμβάνει τη λήψη προληπτικών μέτρων, τη
διάγνωση στη μητέρα ή το νεογέννητο συμπτωμάτων που φανερώνουν ανωμαλίες και την εφαρμογή
επειγόντων μέτρων ελλείψει ιατρική βοήθειας. Η μαία παίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλών και
την υγειονομική αγωγή όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για την οικογένεια και την κοινότητα. Το έργο της
περιλαμβάνει αγωγή πριν από τον τοκετό και προετοιμασία των γονέων και επεκτείνεται σε ορισμένους τομείς
της γυναικολογίας, οικογενειακού προγραμματισμού και φροντίδας νεογέννητου. Η μαία μπορεί να ασκήσει τη
δραστηριότητα της σε νοσοκομεία, υγειονομικές μονάδες, κατ΄οίκον ή σε οποιοδήποτε άλλη υπηρεσία».
Οι πρώτοι νόμοι του Ελληνικού κράτους που αφορούν τις μαίες δημοσιεύονται το 1856 και
αναφέρονται στις εμπειρικές μαίες και στο μαιευτικό σχολείο. Στην εκπαίδευση των μαιών αναφέρεται και
ο νόμος του 1932 για την ίδρυση της μαιευτικής σχολής στο μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» στην Αθήνα,
όπως και το νομοθετικό διάταγμα του 1942 για την ίδρυση της μαιευτικής σχολής στο δημόσιο μαιευτήριο
της Θεσσαλονίκης. Το 1951 καθορίζεται η στολή που θα έπρεπε να φορούν οι διπλωματούχες μαίες κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στη στολή περιλαμβάνεται και το σήμα (καρφίτσα για το πέτο)
ενδεικτικό της σχολής φοίτησης. Το 1953 δημοσιεύεται νομοθετικό διάταγμα που αφορά την άσκηση του
μαιευτικού επαγγέλματος και την εκπαίδευση των μαιών. Σύμφωνα με αυτό το νομοθετικό διάταγμα
δικαίωμα άσκησης του μαιευτικού επαγγέλματος έχουν μόνο οι μαίες που έχουν αποφοιτήσει από τις
μαιευτικές σχολές και έχουν πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τον υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας.
Το τριετές αναλυτικό πρόγραμμα στις σχολές μαιών είναι ενιαίο. Με βασιλικό διάταγμα του 1955
ορίζονται τα «περί συλλόγου επιστημόνων μαιών». Σε κάθε περιφέρεια Εφετείου ιδρύεται σύλλογος
επιστημόνων μαιών (Σ.Ε.Μ.) στον οποίο γράφονται υποχρεωτικά όλες οι μαίες που ασκούν το επάγγελμα
τους στην περιφέρεια του Εφετείου, καμία μαία δεν μπορεί να είναι μέλος σε δύο Σ.Ε.Μ. Παράλληλα με τις
προϋπάρχουσες σχολές Μαιών του Υπουργείου Υγείας το 1973 ιδρύονται τμήματα Μαιών στα ΚΑΤΕΕ
(Ν.Δ. 6522/70) που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Με τον ιδρυτικό Νόμο 1404/1983 των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι σχολές του Μαιών του
Υπουργείου Υγείας εντάχθηκαν στα Τμήματα Μαιευτικής των Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και Αθηνών, αυτά είναι
τα μόνα τμήματα εκπαίδευσης Μαιών/Μαιευτών που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε οδηγίες (80/154/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ) την
21η Ιανουαρίου 1980 «Περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων
μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως
και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών» και «Περί του συντονισμού των νομοθετικών
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και άσκηση των δραστηριοτήτων της
μαίας». Οι οδηγίες αυτές ρυθμίζουν θέματα εκπαίδευσης και διακίνησης των επαγγελματιών
μαιών/μαιευτών στα κράτη μάλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Διεθνής Ομοσπονδία μαιών (International Confederation of Midwives I.C.M.) είναι ένας
οργανισμός που αποτελείται από συλλόγους μαιών, 80 σύλλογοι μαιών από όλο τον κόσμο ανήκουν στην
I.C.M.
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Στόχοι της I.C.M. είναι:
1. Η βελτίωση της ποιότητας φροντίδας που παρέχεται στη γυναίκα, το παιδί, την οικογένεια, στις
χώρες όλου του κόσμου.
2. Προαγωγή της πρόληψης με την μαιευτική φροντίδα
3. εξύψωση του ρόλου των μαιών, σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν στην άσκηση του
επαγγέλματος
4. ενίσχυση των δυνατοτήτων και της αξίας της μαιευτικής παγκοσμίως, ώστε να επιτευχθεί μείωση
του ποσοστού μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Τμήμα Μαιευτικής ανήκει στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Θεσσαλονίκης
που ιδρύθηκε με την έκδοση του Νόμου 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τ.Ε.Ι» και εντάχθηκε στην Ανώτατη Εκπαίδευση με το Νόμο 2916/2001.
Η Διοίκηση του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ασκείται από τον Πρόεδρο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ., τους Αντιπροέδρους του
Α.Τ.Ε.Ι.Θ., τον Γενικό Γραμματέα και το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι.Θ. στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι
διευθυντές στων Σχολών.
Πρόεδρος του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι ο Δρ. Παυλος Καρακολτσίδης, τακτικός καθηγητής του Τμήματος
Τεχνολ. Τροφίμων και Διατροφής
Αντιπρόεδροι του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. είναι ο Δρ Κωσταντίνος Βαρσαμίδης, τακτικός καθηγητής του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας, ο Δρ Καριπίδης Φίλιππος τακτικός καθηγητής του Τμήματος Αυτοματισμού και
ο Δρ. Παναγιώτης Τζιώνας τακτικός καθηγητής του Τμήματος
Γενικός Γραμματέας είναι ο Δρ. Νικόλαος Τσίτσης.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το Τμήμα Μαιευτικής μαζί με τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας, Τεχνολόγων Ιατρικών
Εργαστηρίων, Βρεφονηπιοκομίας και Αισθητικής – Κοσμετολογίας συνθέτουν την Σχολή Επιστημών
Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Η Διοίκηση της Σχολής ασκείται από τον Διευθυντή της Σχολής, στο
Συμβούλιο της Σχολής συμμετέχουν όλοι οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων.
Διευθυντής της Σχολής είναι ο Δρ. Πέτρου Χρήστος τακτικός καθηγητής του Τμήματος Τεχνολόγων
Ιατρικών Εργαστηρίων (τηλ. 2310 791485).
Γραμματέας της Σ.Ε.Υ.Π. είναι η κ. Ελένη Βουχάρα (τηλ. 2310 791484).
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Το Τμήμα Μαιευτικής διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, το Συμβούλιο του Τμήματος και την
Προϊσταμένη.
Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και εκπροσώπους των φοιτητών.
Το Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από την Προϊσταμένη, τους υπεύθυνους των Τομέων και έναν
εκπρόσωπο των φοιτητών.
Προϊσταμένη του Τμήματος Μαιευτικής είναι η Δρ. Μάρθα Μωραΐτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
(τηλ. 2310791521 και 2310 791492 ).
Υπεύθυνη του Τομέα Μαιευτικής Φροντίδας και Κατεύθυνσης είναι η κα. Κούκου Ζωή (τηλ. 2310
791490)
Υπεύθυνος του Τομέα Γενικών και Ιδικών Μαθημάτων είναι ο Δρ. Γιώργος Οικονομίδης τακτικός
καθηγητής (τηλ. 2310 791532).
Εκπρόσωπος των φοιτητών είναι η κα. Μάρθα-Αλύσια Πάτση
Την Γραμματεία του τμήματος αποτελούν ο Προϊστάμενος κ. Βασίλης Πούλιος και ο κ. Κωνσταντίνος
Προδρομίδης τηλ. 2310 791520, e-mail infomidw@midw.teithe.gr).
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Ι. ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Οικονομίδης Γεώργιος
Φαρμακευτική Σχολή Α.Π.Θ.
Διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Bordeaux II
Τσιρλιάγκος Ευστάθιος
Ιατρική σχολή Α.Π.Θ., ειδικότητα στην Χειρουργική, Τραυματολογία.
Διδακτορικό στην Ιατρική
ΙΙ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Μωραΐτου Μάρθα
Τμήμα Μαιευτικής ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης
Διδακτορικό στη Ψυχολογία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Παιδαγωγικό ΣΕΛΕΤΕ
Ζαφράκας Μενέλαος
Ιατρική σχολή Α.Π.Θ., ειδικότητα στην Γυναικολογία και Μαιευτική
Διδακτορικό στην Ιατρική, Πανεπιστήμιο του Αμβούργου
ΙΙΙ. ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Καραπάντζιος Ηλίας
Ιατρική σχολή πανεπιστημίου Tuebingen Δυτ. Γερμανίας , ειδικότητα στην Ωτορινολαρυγγολογία.
Διδακτορικό στην Ιατρική σχολή πανεπιστημίου Tuebingen Δυτ. Γερμανίας
Διδακτορικό στην Ιατρική σχολή ΔΠΘ Ωτορινολαρυγγολογία.
ΙV. ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ταουσάνη Ελευθερία
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Bachelor in Nursing , Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, ΗΠΑ
Μεταπτυχιακό: «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» , ΑΠΘ
Κούκου Ζωή
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
MSc: Σύγχρονη υγεία και κοινωνική πολιτική, City University of London, UK
Μεταπτυχιακό: Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μπουρουτζόγλου Μαρία
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό: «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεοδωρίδου Ανατολή
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Μεταπτυχιακό: «Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Αντωνάκου Αγγελική
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας
MSc: «Μαιευτική Φροντίδα» Middlesex University London U.K.
Δημητροπούλου Ελένη
Τμήμα Μαιευτικής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
MSc: Προηγμένη Κλινική πράξη στην Μαιευτική.
Παιδαγωγικό ΣΕΛΕΤΕ..
V. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ταχτσίδου Χρυσούλα
Τμήμα Μαιευτικής ΚΑΤΕΕ, Θεσσαλονίκης
VΙ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
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Χατζηλαζαρίδου Αγάπη
Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΚΑΤΕΕ
Τμήμα Αισθητικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Παιδαγωγικό ΣΕΛΕΤΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το
εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους χωρίζεται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και τι εαρινό. Η
διάρκεια των μαθημάτων κάθε εξαμήνου είναι 15 εβδομάδες. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε
εξαμήνου ακολουθούν δύο εξεταστικές περίοδοι διάρκειας δύο εβδομάδων η κάθε μία εξεταστική περίοδος.
Τα μαθήματα διακόπτονται:
• Από την παραμονή των Χριστουγέννων ως και την 2α Ιανουαρίου.
• Από την Μεγάλη Τετάρτη ως και την Τετάρτη μετά την Ανάσταση.
• Από 6η Ιουλίου ως 31η Αυγούστου.
Επίσης μαθήματα δεν πραγματοποιούνται:
• Του Αγίου Δημητρίου, 26η Οκτωβρίου.
• Την εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
• Την επέτειο του Πολυτεχνείου, 17η Νοεμβρίου.
• Των Θεοφανίων, 6η Ιανουαρίου.
• Των Τριών Ιεραρχών, 30η Ιανουαρίου.
• Του Ευαγγελισμού, 25η Μαρτίου.
• Την Καθαρά Δευτέρα.
• Την Πρωτομαγιά.
• Του Αγίου Πνεύματος.
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και οι ημερομηνίες των εξεταστικών
περιόδων ορίζονται από το Συμβούλιο του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙΘ πρέπει να καλύπτει πλήρως την
επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση των πτυχιούχων του τμήματος σε θέματα Μαιευτικής,
Γυναικολογία, Νεογνολογία, Επαγγελματικής δεοντολογίας, Οικογενειακού Προγραμματισμού, Γενετήσιας
αγωγής, Έρευνας, Πρόληψης και Αγωγής Υγείας.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και την
τεχνολογία με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Την παροχή των απαραίτητων εφοδίων που
εξασφαλίζουν στους φοιτητές την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους
σταδιοδρομία στην Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και
δεξιότητες ώστε να ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες ως μαίες και μαιευτές στους παρακάτω τομείς:
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ: Διάγνωση και παρακολούθηση της κύησης, αξιολόγηση της υγείας της εγκύου και
του νεογνού, προγεννητικός έλεγχος, προετοιμασία οικογένειας για τον τοκετό προγεννητική φροντίδα,
εκτέλεση τοκετού κεφαλικής και ισχιακής προβολής, προαγωγή θηλασμού, φροντίδα κατά την λοχεία. Στα
πλαίσια συλλογικής και ομαδικής εργασίας με άλλους επιστήμονες νοσηλεύει παθολογικές περιπτώσεις
στην μαιευτική και υποβοηθούμενη γονιμότητα.
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ: Κλινική εξέταση νεογνού, ανάνηψη, διατροφή, νοσηλευτική φροντίδα
φυσιολογικών νεογνών και νεογνών υψηλού κινδύνου κατά την μεταφορά και την νοσηλεία τους σε
Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ: Γυναικολογική εξέταση, λήψη ιστορικού, λήψη επιχρισμάτων για test
Παπανικολάου, λήψη κολπικού και τραχηλικού εκκρίματος για μικροβιολογικό έλεγχο, εξέταση μαστού,
νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με γυναικολογικές παθήσεις και παθήσεις μαστού.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών Οικογενειακού
Προγραμματισμού και Γενετήσιας Διαπαιδαγώγησης.
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Εκπόνηση μελετών, σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, αγωγής υγείας, επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, κατ΄ οίκον
νοσηλείας, φροντίδας μέσω κινητών μονάδων.
Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς που σχετίζονται με την επιστημονική
υπόσταση και τα επαγγελματικά καθήκοντα Μαίας-Μαιευτή.
Σχεδιασμός μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς της
αρμοδιότητας των Μαιών – Μαιευτών.
Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τους ως απόρροια της
εξέλιξης της επιστήμης γενικότερα και του κλάδου Μαιών – Μαιευτών ειδικότερα.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το τμήμα Μαιευτικής έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στην επιστήμη και
την τεχνολογία με την διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης την παροχή των απαραίτητων εφοδίων
που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτιση τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους
σταδιοδρομία στην Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και παγκόσμια.
Στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα :
• Συνεργάζεται με τις νοσηλευτικές μονάδες και φορείς που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο.
• Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και των αποφοίτων του με
οργάνωση σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (διαρκής εκπαίδευση).
• Διεξάγει κλινική έρευνα.
• Αναπτύσσει στους φοιτητές τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι
ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
• Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές οικονομικές
συνθήκες σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
• Προετοιμάζεται για την διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στο τμήμα.
• Σχεδιάζεται η δημιουργία μεταπτυχιακών τμημάτων σε σύμπραξη με πανεπιστήμια εσωτερικού και
εξωτερικού.
ΔΟΜΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διάρκεια των σπουδών στο τμήμα Μαιευτικής είναι οκτώ εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν
θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις, εκπόνηση εργασιών με έμφαση στην
συνεργασία των φοιτητών. Ειδική βαρύτητα δίδεται στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων του
φοιτητή περιλαμβανομένης της ανάπτυξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Στα
γνωστικά αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνονται μαθήματα υποδομής των επιστημών Υγείας
πρόνοιας, καθώς επίσης και μαθήματα ειδικότητας Μαίας-Μαιευτή, όπως αυτά περιγράφονται στο
πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση
στο επάγγελμα που πραγματοποιείται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου υπάρχουν μαιευτικά, γυναικολογικά
και νεογνολογικά τμήματα. Σκοπός της πρακτικής Άσκησης είναι τη ανάπτυξη πρωτοβουλιών και
αυτοπεποίθησης, καθώς και την δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων συνεργασίας μέσα στη θεραπευτική
ομάδα, όπως και ικανοτήτων άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα.
Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε αντικείμενο που έχει
σχέση με την ειδικότητα σπουδών αξιοποιώντας τη βιβλιογραφία και την έρευνα.
Η κατανομή των διδακτικών μονάδων (ECTS) σε όλα τα εξάμηνα και μαθήματα εξυπηρετεί την
αξιολόγηση των φοιτητών σε Διεθνές επίπεδο. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται σε κάθε εξάμηνο σπουδών.
Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 διδακτικές μονάδες και 50 ώρες Φόρτου Εργασίας . Μ΄ αυτόν τον τρόπο
ενισχύεται ο φοιτητής να συμμετέχει ενεργά στις σπουδές του, να μάθει να μελετά και να αναζητά τις
απαραίτητες γνώσεις στη διεθνή βιβλιογραφία.
Οι φοιτητές του τμήματος στα πλαίσια της συμμετοχής τους στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μπορούν να πραγματοποιούν μέρος των θεωρητικών τους σπουδών, την πρακτική τους άσκηση και να
εκπονούν την πτυχιακή τους εργασία σε ομότιμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης πτυχιούχος καθίσταται ο
φοιτητής που έχει :
6

http://sep4u.gr

Παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά και προαιρετικά μαθήματα και έχει
συγκεντρώσει 240 διδακτικές μονάδες ECTS.
• Εγκριθεί η πτυχιακή εργασία και έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
Περισσότερες πληροφορίες : Υ.Α. Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.β΄ (Κανονισμός
Σπουδών ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και URL : www.teithe.gr
•

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανατομία
Κοινωνική Υγιεινή
Φυσιολογία
Αγωγή Υγείας
Αρχές Μικροβιολογίας - Αιμοδοσία
Φαρμακολογία
Νοσολογία-Αρχές Παθολογίας
Αναισθησιολογία-Αναλγησία-Ανάνηψη

Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες
1ο
2ο
1ο
1ο
1ο
2ο
2ο
3ο

Σύνολο
Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Μαιευτική κύησης
Μαιευτική τοκετού- λοχείας
Μαιευτική υψηλού κινδύνουτεχνολογικές εφαρμογές
Γυναικολογία
Γυναικολογική ογκολογία Μαστολογία
Βασική Νοσηλευτική
Παθολογική- χειρουργική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική ειδικοτήτων
Βιολογία αναπαραγωγής- Υπογονιμότητα
Διαιτητική-Διατροφή
Νεογνολογία
Γενετική-Εμβρυολογία

3ο
4ο
5ο

Διδακτικές
Μονάδες

3ο
4ο
1ο
2ο
3ο
5ο
2ο
4ο
2ο

Σύνολο
Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)
Α/Α
1.
2.
3.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εξάμηνο

Βασική
Μαιευτική
Φροντίδα
Προστασία μητρότητας
Μαιευτική Φροντίδα κύησης
Μαιευτική Φροντίδα λοχείας -Μητρικός
θηλασμός

3ο

7

4ο
6ο

Διδακτικές
Μονάδες
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Μαιευτική Φροντίδα τοκετού
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
Γυναικολογική Φροντίδα
Νοσηλευτική Γυναικολογικού
χειρουργείου
Νοσηλευτική Νεογνού
Οικογενειακός ΠρογραμματισμόςΣεξουαλική Υγεία
Ψυχοσωματική ετοιμασία γονέων
Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα
Ερευνητική Μαιευτική Φροντίδα
Συμβουλευτική - Διδακτική Μαιευτική
Φροντίδα

5ο
7ο
4ο
6ο
5ο
6ο
7ο
7ο
7ο
6ο

Σύνολο
Μαθήματα Διοίκησης , Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (ΔΟΝΑ)
Α/Α
1.
2.
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κοινωνική νομοθεσία - Μαιευτική
Οργάνωση
Δεοντολογία - Νομοθεσία

Εξάμηνο
1ο

Διδακτικές
Μονάδες

5ο
6ο

Ψυχολογία αναπαραγωγικής περιόδου
Σύνολο

Προαιρετικά Μαθήματα (Π.Μ.)
Α/Α
1.
2
3

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄βοήθειες
Χειρουργική
Ξένη ορολογία
Πληροφορική
Βιοχημεία
Βιοφυσική - Ακτινολογία

Σύστημα βαθμολογίας :
Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, η βαθμολογία είναι στη δεκάβαθμη κλίμακα και ειδικότερα
:
8,5 – 10 : «Άριστα»
7,0 – 8,4 : «Λίαν Καλώς»
5,0 – 6,9 : «Καλώς»
4,0 – 4,9 : «Ανεπαρκώς»
0,0 – 3,9 : «Κακώς»
Για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός μαθήματος η βαθμολογία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 5,0.
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Α.Τ.Ε.Ι.Θ -Σ.Ε.Υ.Π
ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ακαδ.έτους: 20…- 200……....εξάμ.,
Αρ.Πρωτοκόλλου….…
Ημερομηνία………..
Ονοματεπώνυμο…………………...………………….…….…Όνομα πατρός……………………………
Δ/νση κατοικίας…………………………………………..….Τηλέφωνο…………….....…….……………
Τρόπος εισαγωγής………….…..……………………………Έτος………..………….….Α.Μ……………
Παρακαλώ να με εγγράψετε στο …………τυπικό εξάμηνο σπουδών, για το χειμερινό / εαρινό εξάμηνο.
α/α ΚΩΔ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 10011 Βασική
Νοσηλευτική
2 10021 Ανατομία

Δ.Μ.
10,8

Θ.
4

Ε.
8

7,2

4

2

3

1003

Φυσιολογία

3

2

4

1004

Αγωγή Υγείας

3

2

5

1005

3

2

6

1006

Κοινωνική
Νομοθεσία –
Μαιευτική
Οργάνωση
Στοιχεία
Μικροβιολογίας –
Αιματολογία

3

2

30

16

10

Δ.Μ.
9

Θ.
4

Ε.
6

6

2

4

6
6

4
4

3

2

30

16

10

Δ.Μ.

Θ.

Ε.

α/α ΚΩΔ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 30011 Βασική Μαιευτική
Φροντίδα

3
4

30021 Χειρουργική
Νοσηλευτική
3003 Μαιευτική Κύησης
3004 Γυναικολογία

5

3005

2

α/α

ΚΩΔ

Αναισθησιολογία ,
Αναλγησία,
Ανάνηψη

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α ΚΩΔ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 20011 Παθολογική
Νοσηλευτική
2 2002 Κοινωνική
Υγιεινή
3 2003 Γενετική –
Εμβρυολογία
4 2004 Διαιτητική –
Διατροφή
5 2005 Νοσολογία –
Αρχές
Παθολογίας
6

2006

Φαρμακολογία

α/α ΚΩΔ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 40011 Μαιευτική
Φροντίδα
Κύησης
2 40021 Γυναικολογική
Φροντίδα
3 4003 Νεογνολογία
4 4004 Μαιευτική
Τοκετού –
Λοχείας
5 4005 Γυναικολογική
Ογκολογία,
Μαστολογία

α/α
9

ΚΩΔ

ΣΤ΄
ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ.Μ.
12

Θ.
4

Ε.
10

3

2

3

2

3

2

3

2

6

4

30

16

10

Δ.Μ.
9

Θ.
4

Ε.
5

6,6

2

5

5,4
5,4

4
4

3,6

2

30

16

10

Δ.Μ.

Θ.

Ε.
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1

2
3

4

5

50011 Μαιευτ. Φροντ.
Λοχείας –
Μητρικός
Θηλασμός
50021 Νοσηλευτική
Νεογνού
5003 Μαιευτική Υψηλού
Κινδύνου –
Τεχνολογικές
Εφαρμογές
5004 Δεοντολογία,
Νομοθεσία
Προστασία
Μητρότητας
5005 Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή

5006

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Βιοχημεία
- ΒιοφυσικήΑκτινολογία

α/α ΚΩΔ
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 70011 ΜΕΝΝ
2 70021 Κοινοτική Μαιευτ.
Φροντ.
3
7003 Έρευνα στη
Μαιευτ. Φρον.
4 70041 Ψυχοσωματική
Ετοιμασία Γονέων

7005

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Ορολογία
- Πληροφορική

9

4

5

1

60011 Μαιευτική
Φροντίδα
Τοκετού

9

4

5

6,6

2

5

2

6

2

5

5,4

4

3

3

2

3

2

4

60021 Νοσηλ Γυν.
Χειρουργείου
6003 Συμβουλευτική
– Διδακτική στη
Μαιευτική
Φροντίδα
6004 Ψυχολογία
Αναπαραγωγ.
Περιόδου

3

2

3

2

5

6

4

3

2

3

2

30

16

10

30

16

10

Δ.Μ.
6,6
9

Θ.
2
4

Ε.
5
5

Θ.

Ε.

3,6

2

7,2

4

3,6

2

30

14

6005

6006

α/α
1
2

ΚΩΔ

Οικογεν.
Προγρ/σμός –
Σεξουαλική
Υγεία
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Α΄ Βοήθειες
- Χειρουργική

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ.Μ.
Πρακτική
Άσκηση
Πτυχιακή
Εργασία

20
10

2

12

30

ΠΡΟΣΟΧΗ : Διαβάστε προσεκτικά τις παρατηρήσεις παρακάτω
Σημειώστε με κύκλο τον αριθμό των διδακτικών Μονάδων (Δ.Μ.) των μαθημάτων που θέλετε να παρακολουθήσετε και
μεταφέρετε το σύνολό τους στο τέλος της παρούσας δήλωσης, στο «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ.Μ.».

Παρατηρήσεις
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών ΤΕΙΘ (Ε5/1515/13-7-1999 του ΥΠΕΠΘ, άρθρο 4, παρ.7α, 7βι, 7βιι
και παρ.8. ΦΕΚ 1622/18-8-99, το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που δηλώνει ο
φοιτητής/τρια πρέπει να είναι οι διδακτικές μονάδες του τυπικού εξαμήνου σπουδών, συν μαθήματα που
αντιστοιχούν σε έξι (6) επιπλέον διδακτικές μονάδες (Δ.Μ)
1.

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών πέραν του 8ου μπορούν να δηλώνουν ώρες
διδασκαλίας μαθημάτων που αντιστοιχούν το πολύ σε σαράντα (40) διδακτικές μονάδες (Δ.Μ)
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Να μη δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων, δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο
φοιτητής/τρια.

2.

Αλυσίδες Μαθημάτων
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βασική Νοσηλευτική
Βασική Μαιευτική Φροντίδα
Μαιευτική Φροντίδα Τοκετού
Μαιευτική Κύησης
Νεογνολογία
Γυναικολογία

Παθολογική Νοσηλευτική
Χειρουργική Νοσηλευτική
Μαιευτική Φροντίδα Κύησης
Μαιευτική Φροντίδα Λοχείας
Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα
Μαιευτική Τοκετού
Μαιευτική Υψηλού Κινδύνου
Νοσηλευτική Νεογνού
Γυναικολογική Ογκολογία, Μαστολογία

3. Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τρία (3) από τα

έξι (6) μαθήματα ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
4. Στην ορολογία πρέπει ο φοιτητής/τρια να δηλώσει μία ξένη γλώσσα, από τις: Αγγλικά, Γαλλικά,

Ιταλικά, Γερμανικά και Ρώσικα.
(Παρακαλώ υπογραμμίστε μία από τις παραπάνω).
Κάθε φοιτητής-τρια που θα δηλώσει μάθημα επιλογής έχει υποχρέωση να το δώσει εξετάσεις για
τη λήψη του πτυχίου!
Προαπαιτούμενα μαθήματα ειδικότητας για εξάμηνη Πρακτική Άσκηση
1. Βασική Νοσηλευτική
2. Φαρμακολογία
3. Χειρουργική Νοσηλευτική
4. Μαιευτική Κύησης
5. Νοσηλευτική Νεογνού
6. Νοσηλευτική Γυναικολογικού Χειρουργείου
7. Μαιευτική Υψηλού Κινδύνου – Τεχνολογικές Εφαρμογές
8. ΜΕΝΝ
Υποσημείωση:
Όλοι οι σπουδαστές για να κάνουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση θα πρέπει απαραίτητα να έχουν
περάσει τα 2/3 των μαθημάτων τους
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι όλων των εξαμήνων και αυτών που βρίσκονται στο πτυχίο, υποχρεούνται σε
ανανέωση εγγραφής και δήλωση επιλογής μαθημάτων.
2. Αν δεν κατατεθεί συμπληρωμένη και εμπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων ο σπουδαστής δεν μπορεί να
παρακολουθήσει μαθήματα και να συμμετάσχει στις εξετάσεις των δύο εξεταστικών περιόδων του
εξαμήνου.
3. Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ από
τα μητρώα της Σχολής. Αυτό ισχύει και για τους σπουδαστές που βρίσκονται στο πτυχίο.

Θεσσαλονίκη, ……/……/20…

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΗΛΩΣΗΣ:………

Ο/Η ΔΗΛ………

………………………
(Υπογραφή)
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
(ΦΕΚ 159, 14 Ιουνίου 1989, τεύχος Α, άρθρο 2.)
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των
Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και πρακτικές (κλινικές)
γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου,
επιτόκου, λεχωΐδας και νεογνού, της Γυναικολογικής αρρώστου καθώς επίσης, με την οργάνωση και
εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονολογικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε
θέματα της ειδικότητας της/του.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τα εξής καθήκοντα και δραστηριότητες:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Εκτέλεση φαρμακευτικής αγωγής κατόπιν ιατρικής οδηγίας και Παρασκευή παρεντερικών
διαλυμάτων (από το στόμα, ορθό, κόλπο, ενέσεις υποδόριες, ενδομυϊκές, ενδοδερμικές,
ενδοφλέβιες)
Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης.
Τοποθέτηση καθετήρα Levain, κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
Περιποίηση τραύματος και χειρουργικών τομών σε περίπτωση ανάγκης.
Συρραφή μικροτραυμάτων σε περίπτωση ανάγκης.
Λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
Λήψη επιχρισμάτων για έγκαιρη διάγνωση του Ca των γεννητικών οργάνων (εξέταση κατά
Παπανοκολάου) και κολπικού εκκρίματος για μικροβιολογική εξέταση.
Προετοιμασία και αποστείρωση εργαλείων και υγειονομικού υλικού.
Εξέταση ούρων εγκύου γυναίκας για την εξακρίβωση σακχάρου, οξόνης και λευκώματος κατά την
εξέταση.
Λήψη και καταγραφή μαιευτικού ιστορικού.
Παροχή ολοκληρωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχωΐδας και νεογνού, στο
νοσοκομείο και στο σπίτι σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο.
Τήρηση απαραίτητων εγγράφων, διαγραμμάτων. Μητρώων, ιστορικών και αρχείων και με τη χρήση
της σύγχρονης τεχνολογίας.
Συνταγογράφηση φαρμάκων, βιταμίνες, σίδηρο, σπασμολυτικά, πεθιδίνη, μητροσυσταλτικά,
μητροσυσπαστικά και τοπικά αναισθητικά.
Σωστή πληροφόρηση. Παροχή οδηγιών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού και εφαρμογή
καθορισμένων μεθόδων αντισύλληψης.
Ενημέρωση της οικογένειας σε θέματα της αρμοδιότητας τους.
Εκτέλεση των οδηγιών που έχουν ορισθεί από το γιατρό.
Λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης (δήλωση) σε περίπτωση εκτέλεσης του τοκετού από τη μαία.
ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.
Κατά την εγκυμοσύνη
Διάγνωση της εγκυμοσύνης και κλινική παρακολούθηση της φυσιολογικής εγκυμοσύνης.
Έγγραφη ή συμβουλευτική παροχή οδηγιών για τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις με σκοπό
την όσο γίνεται έγκαιρη διάγνωση κάθε εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου και τη μεταφορά στα ειδικά
κέντρα ή κλήση του γιατρού.
Παροχή οδηγιών στον τομέα της υγιεινής και της διατροφής.
Κατάρτιση προγραμμάτων προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό τους ρόλο και εξασφάλιση
πλήρους προετοιμασίας για το φυσικό τοκετό (ψυχοπροφυλακτική)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Κατά τον τοκετό
Παρακολούθηση, φροντίδα, προετοιμασία και βοήθεια της επιτόκου κατά τον τοκετό.
Έλεγχο της κατάστασης του εμβρύου και της λειτουργίας της μήτρας με όλα τα σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα (monitors κ.λ.π.) κατόπιν ιατρικής οδηγίας.
Εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού, περιναιοτομίας μετά από τοπική αναισθησία και συρραφή
περιναίου, όπου χρειάζεται και μέχρι ρήξης ΙΙ βαθμού.
Εκτέλεση τοκετού επί ισχιακής προβολής, σε περίπτωση ανάγκης και απουσίας μαιευτήρα.
Έγκαιρη διάγνωση παθολογικών συμπτωμάτων στην επίτοκο και το έμβρυο που απαιτούν
παρέμβαση γιατρού και συνεργασία με το γιατρό σε περίπτωση μαιευτικής επέμβασης.
Λήψη απαραίτητων και επειγόντων μέτρων που επιβάλλονται σε απουσία γιατρού, όπως είναι ή
δακτυλική αποκόλληση πλακούντα και η επισκόπηση της μήτρας.
Επισκόπηση τραχήλου του κόλπου.
Κατά τη λοχεία
Παρακολούθηση και νοσηλευτική φροντίδα λεχωΐδας στο νοσοκομείο και στο σπίτι μέχρι 6
εβδομάδες.
Παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την εγκατάσταση και διατήρηση του μητρικού θηλασμού.
Παροχή οδηγιών για την τεχνίτη διατροφή, όπου χρειάζεται.
Φροντίδα του νεογνού αμέσως μετά τον τοκετό. Λήψη όλων των μέτρων που επιβάλλονται σε
περίπτωση ανάγκης.
Σε περίπτωση πρόωρου και προβληματικού νεογνού αναλαμβάνει την μεταφορά του στην
κατάλληλη μονάδα.
Προετοιμασία για την υποδοχή πρόωρου ή προβληματικού νεογνού, και νοσηλευτική φροντίδα
αυτού στις νοσηλευτικές μονάδες.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής έχουν τομείς απασχόλησης τους παρακάτω τομείς εργασίας:
Πρωτοβάθμια φροντίδα:
Κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, μαιευτικά –
γυναικολογικά ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, στο εθνικό
κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και
νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.
Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα:
Σε γενικά και ειδικά νοσοκομεία, μαιευτικά τμήματα (αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά
τμήματα, ιατρεία, τμήματα λεχωΐδων, φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού
ελέγχου, μονάδες εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών). Γυναικολογικά τμήματα,
γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία, χειρουργεία, μαιευτικά – γυναικολογικά
στείρωσης, κέντρα μαστού, κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γυναικολογικών οργάνων.
Εκπαίδευση
Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα
νομοθεσία.
Εξέλιξη
Μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής επαγγελματικής ιεραρχίας της σχετικής
με τον τομέα της ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
Ελεύθερο επάγγελμα
Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, με την προϋπόθεση
ότι θα έχουν επί 2ετία ασκήσει δραστηριότητες σύμφωνα με το αντικείμενο εκπαίδευσης σε νοσοκομείο
ή άλλο ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το σκοπό αυτό και μετά τη χορήγησε σχετικής άδειας από το
υπουργείο υγείας.
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