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Α
πό την ελληνική μυθο-

λογία, η θεά του τοκετού 

Ειλείθυια, υπό την επίβλε-

ψη των Τριών Μοιρών, βοηθούσε 

τον τοκετό της κάθε γυναίκας και 

η μαία ήταν από τότε ένα σεβαστό 

πρόσωπο.

Συνεργάζεται με τις γυναίκες με 

σκοπό την παροχή υποστήριξης, 

περίθαλψης και συμβουλών κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του 

τοκετού αλλά και της λοχείας.

Κάθε επίτοκος ή λεχωίδα και το 

έμβρυο ή το νεογνό της αποτε-

λούν για τη μαία ξεχωριστή οντό-

τητα. Η μαιευτική φροντίδα είναι 

καθολική και βασίζεται στη μονα-

δικότητα και την ιδιαιτερότητα της 

κάθε γυναίκας. Ο ρόλος της είναι 

σημαντικός τόσο για τη γυναίκα 

όσο και για την οικογένεια και την 

κοινωνία γενικότερα. 

Η μαία καλείται να συντονίσει 

διαφορετικούς ανθρώπους και 

ειδικότητες και να καταφέρει να 

επικοινωνήσει μεταξύ τους όλους 

τους εμπλεκόμενους επαγγελμα-

τίες υγείας, μαιευτήρα -γυναικο-

λόγο, παιδίατρο-νεογνολόγο και 

αναισθησιολόγο.

Σε έναν συνεχόμενα εξελισ-

σόμενο τομέα υγείας, η αναθε-

ώρηση της παλιάς γνώσης της 

μαιευτικής και ο εμπλουτισμός 

της με νέα, σε συνδυασμό με 

τη σύγχρονη τεχνολογία, κρίνει 

επιτακτική την ανάγκη εξέλιξης 

και των μαιών, εάν επιθυμούν να 

παραμείνουν στο προσκήνιο και 

Ο ρόλος της μαίας 
στη σύγχρονη μαιευτική
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να μην είναι απλοί παρατηρητές, 

κουβαλώντας την πολυετή εμπει-

ρία τους.

Η εποπτεία, η φροντίδα, η καθο-

δήγηση, η υποστήριξη και η πα-

ρέμβαση που παρέχουν σε κάθε 

επίτοκο συνηγορεί στο να θεω-

ρούνται από τις γυναίκες ως φύ-

λακας-άγγελος της μητέρας και 

του νεογνού της κατά τη διάρκεια 

του τοκετού, καθώς και κατά τις 

πρώτες μέρες έπειτα από αυτόν. 

Σύμφωνα με παγκόσμιες μελέ-

τες, οι τοκετοί των οποίων η εξέ-

λιξη παρακολουθείται από μαία 

έχουν χαμηλά ποσοστά αναίτιων 

παρεμβάσεων. Στην Ελλάδα, η 

αναίτια παρέμβαση στον τοκε-

τό, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

υπουργείου Υγείας, κατέχει συ-

γκριτικά υψηλά ποσοστά.

Η τέχνη της μαιευτικής εξελίσ-

σεται διαρκώς. Το επίπεδο των 

μαιών θα πρέπει να είναι υψηλό 

σε γνώση, αντίληψη και πολιτισμό, 

αλλά και η ψυχική υγεία τους θα 

πρέπει να είναι σε άριστη κατά-

σταση, ώστε να μπορούν με ειρή-

νη ψυχής και πνεύματος να αντε-

πεξέλθουν στον σημαντικό και 

δύσκολο ρόλο τους. 

Το Μαιευτικό Τμήμα της 
ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
 Η ΒιοΚλινική στηρίζει ενεργά τον 

μητρικό θηλασμό και τη γαλουχία 

σε πρόωρα βρέφη. Ο μητρικός 

θηλασμός είναι δικαίωμα κάθε 

νεογνού. Νεογνολόγοι και μαίες 

με την πολυετή εμπειρία τους θα 

στηρίξουν, θα καθοδηγήσουν και 

θα ενημερώσουν για τα πλεονε-

κτήματα και την τέχνη του μητρι-

κού θηλασμού. 

Επίσης, προσφέρει δωρεάν 

υπηρεσίες με μαθήματα ανώδυ-

νου τοκετού, διατροφής και ψυ-

χολογίας κατά την εγκυμοσύνη 

από έμπειρη μαία, εξειδικευμένη 

διατροφολόγο και ψυχολόγο. Τα 

σεμινάρια αυτά θα βοηθήσουν τη 

μέλλουσα μητέρα να κατανοήσει 

όλες τις μεταβολές που συμβαί-

νουν και να αποδεχτεί τη μητρό-

τητα.

Η ΒιοΚλινική Θεσσαλονί-

κης παρέχει ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ και υπηρεσίες 

rooming in και «τοκετό σαν στο 

σπίτι».

   Το rooming in είναι η παραμονή 

του βρέφους στο ίδιο δωμάτιο 

με τη μητέρα του από τη στιγμή 

της γέννησής του και για όλο το 

24ωρο μέχρι την έξοδό του από 

το μαιευτήριο. Το rooming in 

αποτελεί ένα από τα δέκα βήμα-

τα που προτείνουν ο ΠΟΥ και η 

UNICEF για επιτυχημένο μητρικό 

θηλασμό.

   Αίθουσα «ΕΛΕΥΘΩ»: Τοκετός 

σε συνθήκες «σαν στο σπίτι». 

Η φιλοσοφία του προγράμμα-

τος είναι η γυναίκα να αισθάνε-

ται σαν να γεννάει στο σπίτι της, 

αλλά με την ασφάλεια και τη δι-

ακριτική παρακολούθηση μιας 

πλήρως οργανωμένης γενικής 

κλινικής.

   Τα μαθήματα ψυχοπροφύλα-

ξης αναπτύσσουν θέματα που 

αφορούν τις αλλαγές στο σώμα 

της γυναίκας κατά τη διάρκεια 

της κύησης, τα συναισθήματα 

του ζευγαριού και τον σημαντι-

κό ρόλο του πατέρα.

   Τα μαθήματα διατροφής στην 

εγκυμοσύνη έχουν ως στόχο να 

Στην απαρχή κάθε 
νέας ζωής είναι εκεί!

Αφανείς ηρωίδες  
σε κάθε γέννα,  

οι μαίες επιτελούν 
σπουδαίο έργο και 
ο ρόλος τους είναι 
αληθινά ζωοδόχος!
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κατανοήσει η έγκυος ότι η δια-

τροφή διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο τόσο στην καλή έκβαση 

της κύησης όσο και στην περίο-

δο της λοχείας. Η ισορροπημέ-

νη διατροφή είναι κύριο μέλημά 

μας για δύο βασικούς λόγους:

1. Για να είναι το γάλα της θη-

λάζουσας μητέρας ποιοτικά και 

ποσοτικά επαρκές, ώστε να τρέ-

φεται σωστά το νεογνό.

2. Η λεχώνα αυτή τη μαγική πε-

ρίοδο που διανύει έχει ανάγκη 

από γεύματα που θα τη δυναμώ-

σουν και θα της προσφέρουν όλα 

όσα χρειάζεται για να ανταποκρι-

θεί στα ασταθή ωράρια του μω-

ρού της.

   Τα μαθήματα ψυχολογίας στην 

εγκυμοσύνη έχουν στόχο την 

παροχή συμβουλών κι υποστή-

ριξης στους μέλλοντες γονείς.

 Εδώ και 35 χρόνια η άρτια ορ-

γάνωση και στελέχωση του Μαι-

ευτικού - Γυναικολογικού Τμή-

ματος εξασφαλίζει την παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών και φροντί-

ζει την υγεία της γυναίκας και του 

νεογνού. Οι σύγχρονες υποδομές 

και ο εξοπλισμός εξασφαλίζουν 

ένα ασφαλές περιβάλλον για τη 

γέννηση ενός υγιούς παιδιού. 

 Βασικές αξίες του Ομίλου εί-

ναι η φροντίδα και η κάλυψη κάθε 

ανάγκης της επιτόκου. Αυτό επι-

τυγχάνεται από το άριστα εκπαι-

δευμένο προσωπικό, την 24ωρη 

γραμμή επικοινωνίας, αλλά και 

την 24ωρη ιατρική κάλυψη με 

ενεργή εφημερία από ειδικούς 

ιατρούς (γυναικολόγο, παιδία-

τρο-νεογνολόγο, αναισθησιολό-

γο, παθολόγο, καρδιολόγο, χει-

ρουργό και εντατικολόγο).

Υπάρχει καθημερινά δυνατό-

τητα επίσκεψης και ξενάγησης 

στους χώρους της Κλινικής και 

ενημέρωσης από την έμπειρη 

ομάδα των μαιών του τμήματος. 


