
Παρουσίαση Τμήματος 
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Υπεύθυνη Παρουσίασης: 

Κλαίρη Γουρουντή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Τμήματος Μαιευτικής, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής



ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής είναι αυτοτελές και αυτοδύναμο τμήμα 
της Σχολής Επιστημόνων Υγείας και Πρόνοιας 
(https://midw.uniwa.gr/to-tmima/).

Αποτελεί εξέλιξη του Τμήματος Μαιευτικής του 
ΤΈΙ Αθήνας το οποίο λειτούργησε το 1983

https://midw.uniwa.gr/to-tmima/


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

• 1833 Πρώτη Σχολή 

Μαιών

• 1834 το επάγγελμα της 

Μαίας αναγνωρίζεται 

επίσημα με Βασιλικό 
Διάταγμα

• 1838 Σχολή Μαιών στο 

Δημόσιο Μαιευτήριο 

Αθηνών-φοιτητές ιατρικής 

και μαίες
• 1932 Σχολή Μαιών 

<<Βιργινία Σκυλίτση>> στο 

Μαιευτήριο <<Μαρίκα 

Ηλιάδη>>

• 1955 Σχολή Μαιών 
<<Βασίλισσα Φρειδερίκη>> 

στο Μαιευτήριο 

<<Αλεξάνδρα>>



ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

• Η συνεχής προαγωγή και ανάπτυξη των γνώσεων στην 

Επιστήμη της Μαιευτικής και σε άλλες επιστήμες Υγείας

• Η παροχή ολοκληρωμένης θεωρητικής και κλινικής 

εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει επιστημονικά 
ικανούς επαγγελματίες με συγκροτημένες γνώσεις στα 

κύρια γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. 

Η προαγωγή 

της επιστήμης 

της Μαιευτικής 

επιτυγχάνεται

Συνεχούς ερευνητικής 

δραστηριότητας των μελών 

της ακαδημαϊκής 

κοινώτητας

Ανάπτυξη συνεργασιών με 

δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς του εσωτερικού και 

του εξωτερικού σε 

επιστημονικό-ερευνητικό 
επίπεδο



ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τομέας Β: Μαιευτικής και Νεογνικής φροντίδας

Τομέας Α: Γυναικολογικής Φροντίδας



ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθήματα γενικής υποδομής

• Ανατομία

• Φυσιολογία

• Νοσολογία

• Παιδιατρική

• Χειρουργική

• Αναισθησιολογία

Μαθήματα ειδικότητας

• Μαιευτικής

• Μαιευτικής Φροντίδας στην 

Κύηση-στην Κύηση Υψηλού 

Κινδύνου- στον Τοκετό και στη 
Λοχεία

• Γυναικολογίας

• Γυναικολογικής Φροντίδας

• Νεογνολογίας

• Νεογνικής Φροντίδας 
φυσιολογικού Νεογνού και 

Φροντίδας νεογνού που 

νοσηλεύεται στην Μονάδα 

Εντατικής Νεογνών

• Ψυχολογίας Αναπαραγωγικής 
Περιόδου

• Συμβουλευτικής στην 

Υπογονιμότητα

• Προετοιμασίας Γονέων

• Κοινοτικής Μαιευτικής



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 

αναπτύσσεται και υλοποιείται βάση του 

περιεχομένου σπουδών του Τμήματος για να 

καλύψει τα γνωστικά αντικείμενα των 

Επιστημών της Μαιευτικής Φροντίδας, της 
Γυναικολογικής Φροντίδας και της Νεογνικής 

Φροντίδας. 

Το περιεχόμενο Σπουδών του 

Τμήματος καλύπτει πλήρως την 

επιστημονική κατάρτιση των 

πτυχιούχων του Τμήματος σε 

θέματα:
• Μαιευτικής

• Γυναικολογίας

• Νεογνολογίας

• Επαγγελματικής δεοντολογίας

• Οικογενειακού προγραμματισμού
• Γενετήσιας αγωγής

• Έρευνας

• Πρόληψης και αγωγής υγείας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

8 ΕΞΑΜΗΝΑ

ΕΠΤΑ ΠΡΩΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

• Θεωρητική διδασκαλία

• Εργαστηριακή (σε σύγχρονα εργαστήρια που 

στεγάζονται στο Πανεπιστήμιο)

• Κλινική Εκπαίδευση (σε δημόσια νοσοκομεία της 
Αθήνας)

• Εκπόνηση εργασιών και σεμιναρίων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

• Θεωρητική διδασκαλία

• Τρίμηνη (13 εβδομάδες) πρακτική άσκηση στο 

επάγγελμα (κατά τη διάρκεια της οποίας ο φοιτητής 

διενεργεί 40 φυσιολογικούς τοκετούς ώστε σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία να λάβει πτυχίο)



Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με βάση τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36/2005 και 55/2013

και είναι σε πλήρη ταύτιση με τις θέσεις της Διεθνούς 

Συνομοσπονδίας Μαιών και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης Μαιών καθώς και με τα προγράμματα 
σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών τμημάτων 

Μαιευτικής.

To επάγγελμα της Μαίας είναι ένα από τα 7  

Ευρωπαϊκώς ρυθμισμένα επαγγέλματα μεταξύ της 

Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Όδοντιατρικής, 
Αρχιτεκτονικής κλπ

Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο

ώστε να προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια

που εξασφαλίζουν στους απόφοιτους του

την άρτια κατάρτιση τους για την

επιστημονική και επαγγελματική

σταδιοδρομία και εξέλιξή τους καθώς και

την αξιοποίηση τους από τον επαγγελματικό

χώρο.



Ορισμός της Μαίας (WHO, ICM)

• Η μαία προσφέρει φροντίδα προς την γυναίκα κατά την διάρκεια της 
κύησης, του τοκετού, της λοχείας καθώς προσφέρει φροντίδα και στο 
νεογνό της. 

• Η μαία διενεργεί με δική της ευθύνη τον φυσιολογικό τελειόμηνο
τοκετό καθώς και τον τοκετό ισχιακής προβολής εν απουσία γιατρού 
(ΠΔ 351, ΦΕΚ 159/1989).

• Η μαία παρακολουθεί την πορεία της κύησης και της λοχείας, 
προσφέρει συμβουλές μητρικού θηλασμού, κάνει λήψη τεστ –
Παπανικολάου.

• Το επάγγελμα της μαίας στοχεύει στην πρόληψη και αναγνώριση 
των παθολογικών καταστάσεων κατά την διάρκεια της κύησης και 
της λοχείας καθώς και την διαχείριση επειγόντων περιστατικών εν 
απουσία ιατρικής βοήθειας.  



Διδακτικό προσωπικό

• 15 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος 13 εκ των 15)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β. <<ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ>>

Το αυτόνομο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη 
Μαιευτική Φροντίδα» 

https://mscmidwi.uniwa.gr/, με κατευθύνσεις 

«Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα» και 

«Τεχνολογία στην Μαιευτική». 

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να δώσει τα 

κατάλληλα εφόδια στους φοιτητές, ώστε να 

σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα 

κοινοτικής μαιευτικής φροντίδας καθώς και 

να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τα 
μέσα που παρέχει η τεχνολογία.

https://mscmidwi.uniwa.gr/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. <<ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ>>

Το δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα στην 
Γυναικεία Αναπαραγωγή» 

https://researchreproduction.gr/site/ που 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2007-

2008, αρχικά σε σύμπραξη και έπειτα σε 

συνεργασία με την Ιατρική σχολή του 
ΕΚΠΑ. Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να 

προάγει την εις βάθος εκπαίδευση και 

έρευνα σε θέματα της γυναικείας 

αναπαραγωγής και της ενδοκρινολογίας 

μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης από 
ειδικούς βασικής και κλινικής έρευνας με 

στόχο τη συμβολή δημιουργία 

λειτουργών υγείας με ισχυρό ερευνητικό 

υπόβαθρο στο αντικείμενο της Γυναικείας 

Αναπαραγωγής και Ενδοκρινολογίας.

https://researchreproduction.gr/site/


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Τμήμα Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με περίπου 30 υποψήφιους διδάκτορες.

Αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς

α) Μαιευτικής Φροντίδας

β) Νεογνικής Φροντίδας

γ) Γυναικολογικής Φροντίδας

οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και

αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της

τεχνολογίας.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την

εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με

τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Απονεμόμενος Τίτλος: Το τμήμα Μαιευτικής απονέμει

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Μαιευτικής.



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Β) Το Εργαστήριο Παρακολούθησης και

Συμβουλευτικής κατά την Περιγεννητική Περίοδο σε

Ειδικούς Πληθυσμούς με ΦΕΚ Ίδρυσης του

Εργαστηρίου (ΦΕΚ 1119/τΒ/04/04/2019) και Διευθύντρια

την Καθηγήτρια Λυκερίδου Αικατερίνη.

Ιστοσελίδα: https://spcarelab-midw.uniwa.gr/,

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή την κάλυψη

διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, την υποστήριξη

διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας, την

συνεργασία μεταξύ καθηγητών και ερευνητών,

ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της

χώρας, την παροχή γνωμοδοτήσεων ως

εμπειρογνώμονες, τη διοργάνωση επιστημονικών

διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων,

συνεδρίων, τη συμβολή στην προαγωγή, ανάπτυξη και

την εισαγωγή και θέσπιση κατευθυντηρίων οδηγιών για

τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, επιστημονική

ενημέρωση των ασθενών και την ανάπτυξη

επιστημονικού ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού.

https://midw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/114/2020/07/FEK-ERGEYNHTIKOY-ERGASTHRIOY-TOMEA.pdf
https://midw.uniwa.gr/profile/lykeridoy-aikaterini/
https://spcarelab-midw.uniwa.gr/


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Το Εργαστήριο Μαιευτικής Φροντίδας κατά την Κύηση

και τη Λοχεία – Μητρικός θηλασμός με ΦΕΚ ίδρυσης του

Εργαστηρίου (ΦΕΚ 1140/τΒ/5-4-2019) και Διευθύντρια

την ΑΝ. Καθηγήτρια Αντωνίου Ευαγγελία.

Ιστοσελίδα: https://midwiferylab.uniwa.gr/

Το Εργαστήριο έχει ως έχει ως αποστολή την υποστήριξη

των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των

φοιτητών και του προσωπικού του τμήματος Μαιευτικής

που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της Μαιευτικής

Φροντίδας κατά την κύηση και την Λοχεία, της Νεογνικής

Φροντίδας και της Φροντίδας που παρέχεται στη γυναίκα

και το νεογνό κατά την περιγεννητική περίοδο με σκοπό,

την διεξαγωγή έρευνας στα πεδία της Μαιευτικής και

Νεογνικής Φροντίδας. Το Εργαστήριο έχει συμβάλλει στην

έρευνα μέσω Συμμετοχή του Εργαστηρίου στην Βραδιά

του Ερευνητή 2020 και της δημοσίευσης

επιστημονικών άρθρων

https://midwiferylab.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/264/2019/11/fek-1140-tB-5Apr2019.pdf
https://midwiferylab.uniwa.gr/eyaggelia-antonioy/
https://midwiferylab.uniwa.gr/
https://midwiferylab.uniwa.gr/announcements/symmetochi-toy-ergastirioy-stin-vradia-toy-ereyniti-2020/


Προγράμματα Επιμόρφωσης  & Δία Βίου Μάθησης

1. “Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης 

του Εμβρύου στην Κύηση και στον 

Τοκετό.” με υπεύθυνη την κ. 

Γουρουντή Κλ.

Ιστοσελίδα: 

https://kedivim.uniwa.gr/course/

hlektroniki-parakoloythisi-toy-

emvryoy-sti-kyisi-kai-ston-toketo/

2. “Εξειδικευμένη εκπαίδευση στην 

συμβουλευτική και υποστήριξη στον μητρικό 

θηλασμό” με υπεύθυνη την κ. Δάγλα Μ.

Ιστοσελίδα: 

https://kedivim.uniwa.gr/course/exeidikeyme

ni-ekpaideysi-sti-symvoyleytiki-kai-ypostirixi-

sto-mitriko-thilasmo/

https://kedivim.uniwa.gr/course/hlektroniki-parakoloythisi-toy-emvryoy-sti-kyisi-kai-ston-toketo/
https://kedivim.uniwa.gr/course/exeidikeymeni-ekpaideysi-sti-symvoyleytiki-kai-ypostirixi-sto-mitriko-thilasmo/


Επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών

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 υγειάς σε

όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου

του Τμήματος.

Ο τίτλος σπουδών οδηγεί στο νομοθετικά

κατοχυρωμένο επάγγελμα της/του Μαίας/τή

(Π.Δ 351 14/6/89), μετά τη χορήγηση άδειας

ασκήσεως επαγγέλματος από την Περιφέρεια,

που προϋποθέτει την εγγραφή στο Σύλλογο

Επιστημόνων Μαιών/τών που είναι Ν.Π.Δ.Δ

(Ν.Δ 2593/1953). Τα επαγγελματικά

δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών

περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προεδρικού

Διατάγματος 351, 14-6- 1989 , ΦΕΚ 159,

Τεύχος Πρώτο.



Επαγγελματική αποκατάσταση φοιτητών

α) Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και

Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και

νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού.

β) Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία,

σε Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού

Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου.

Γυναικολογικά τμήματα: Όγκολογικά, Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα

Μαστού.

Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας

Νεογνών).

γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος δύνανται να ασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα

νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας που είναι σχετική με τον τομέα

της ειδικότητας τους.

δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.

Η εκπαίδευση και η άσκηση του Μαιευτικού Επαγγέλματος είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες

οδηγίες της ΕΟΚ 80/154, 80/155 (περί εκπαίδευσης Μαιών στην κοινότητα), που έχουν γίνει νόμος του κράτους με το

Προεδρικό Διάταγμα 97/31-3-86 ΦΕΚ 35, τεύχος πρώτο. Το παραπάνω Π.Δ τροποποιήθηκε με το Π.Δ 266/16-10-2003

ΦΕΚ 239 τεύχος πρώτο (περί ελεύθερης διακίνησης των Μαιών/τών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που αφορά

την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών: 89/594 ΕΟΚ, 89/595 ΕΟΚ.
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Επικοινωνία:  
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