
(EXISTING) 
 
Επωνυμία προγράμματος:         Μαιευτική  

        (MASTER OF SCIENCE) 
 
 
Τελικός τίτλος σπουδών:  Master of Science 
 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαιευτικής έχει ως στόχο την παροχή τεκμηριωμένων γνώσεων 
και δεξιοτήτων υψηλής ποιότητας μέσα από μία διεπιστημονική προσέγγιση για την άρτια 
εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών/ τριών στο γνωστικό αντικείμενο της Μαιευτικής με 
έμφαση στην προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα της λεχωίδας και του νεογνού. Η 
θεωρητική κατάρτιση συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική άσκηση για την 
απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις προσταγές της Διεθνούς 
Συνομοσπονδίας Μαιών. Με την εγγραφή τους στο μητρώο Μαιών του Συμβουλίου 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να 
δραστηριοποιούνται με επάρκεια, αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες 
υγείας, σε δομές όπως ιδιωτικά και δημόσια μαιευτήρια, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιωτικά ιατρεία, εταιρίες μητρικού θηλασμού και στη 
μαιευτική διοίκηση. 

 
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Στόχος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην επιστήμη της Μαιευτικής, 
είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους 
να διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν 
να εξετάζουν κριτικά, να αναλύουν, να συνθέτουν και να εφαρμόζουν την τρέχουσα 
επιστημονική γνώση ώστε να παρέχουν ερευνητικά τεκμηριωμένη, προηγμένη, 
νοσηλευτική φροντίδα και να προλαμβάνουν, να διατηρούν, να προάγουν και να 
αποκαθιστούν τη υγεία των πολιτών σε συνεργασία με την ομάδα των λοιπών 
επαγγελματιών υγείας. 

 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Μαιευτικής θα αντιμετωπίζει 
διεπιστημονικά το αντικείμενο, προσφέροντας θεωρητική κατάρτιση στις βασικές 
επιστήμες που διέπουν τη Μαιευτική, Ανατομία και Φυσιολογία γυναικείου και 
αντρικού γεννητικού συστήματος, Εμβρυολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Επικοινωνία 
Συμβουλευτική, Ηθική και δεοντολογία, Νεογνολογία και Νεογνολογική Νοσηλευτική, 
Γυναικολογία και Γυναικολογική Νοσηλευτική, Μαιευτική φροντίδα βασισμένη σε 
αποδείξεις (Evidence Based Practice) και την απαραίτητη επιστημονική αιτιολόγηση 
(Rationale) των μαιευτικών παρεμβάσεων κατά την Εγκυμοσύνη, τον Τοκετό και τη 
Λοχεία. Η θεωρητική κατάρτιση θα συνδυάζεται με εργαστηριακή εμπειρία και κλινική 
άσκηση για την απόκτηση των απαραίτητων στάσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με τις 
προτροπές της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Μαιών. Επιπλέον η προσφορά του 
προγράμματος θα αναβαθμίσει τη φροντίδα και υγεία της μητέρας, του νεογνού και 
της οικογένειας και θα βελτιώσει τους δείκτες περιγεννητικής θνησιμότητας και 
νοσηρότητας. 

 
 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος ο φοιτητής αναμένεται να είναι ικανός να: 

• Παρέχει αυτόνομα προηγμένη και ασφαλή μαιευτική φροντίδα σε γυναίκες 
αναπαραγωγικής ηλικίας, πριν τη σύλληψη, κατά την εγκυμοσύνη, τοκετό και λοχεία, 
συμπεριλαμβανομένης και της φροντίδας του νεογέννητου. 

• Διεκπεραιώνει, αξιολογέι και συμβουλεύει για τις αναγκαίες εξετάσεις για τη διάγνωση 
και παρακολούθηση της εξέλιξης της φυσιολογικής εγκυμοσύνης και συνδράμει στην 
έγκαιρη διάγνωση της εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου 



• Καθοδηγεί και κατευθύνει τους μελλοντικούς γονείς για το γονεϊκό τους ρόλο με 
πλήρη ενημέρωση και προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, το 
νεογέννητο και ενδυνάμωνει την οικογένεια. 

• Παρέχει ερευνητικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και αγωγή αναπαραγωγικής και 
σεξουαλικής υγείας γυναικών από την εφηβεία μέχρι την εμμηνόπαυση 
συμπεριλαμβανομένης της υπογονιμότητας, του οικογενειακού προγραμματισμού και 
της εμμηνόπαυσης. 

• Αξιολογεί, εξετάζει, παρακολουθεί και παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα στην 
επίτοκο και το έμβρυο κατά το τοκετό με τα κατάλληλα κλινικά και τεχνητά μέσα. 

• Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει αυτόνομα φυσιολογικούς τοκετούς, 
συμπεριλαμβανομένης της περινεοτομίας όπου χρειάζεται και της συρραφής της, και 
σε επείγουσες καταστάσεις τοκετό σε ισχιακή προβολή. 

• Αναγνωρίζει προειδοποιητικά σημεία ανώμαλης ή δυνητικά ανώμαλης κατάστασης 
στη μητέρα ή στο έμβρυο / νεογέννητο, καλεί ιατρική βοήθεια και βοηθά στην ιατρική 
παρέμβαση όπου ενδείκνυται. Λαμβάνει τα αναγκαία επείγοντα μέτρα σε απουσία 
ιατρού και ειδικά τη δακτυλική αποκόλληση του πλακούντα που πιθανόν να 
ακολουθείται από δακτυλική εξέταση της μήτρας. 

• Εξετάζει και παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα στο νεογέννητο λαμβάνοντας τις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες σε περίπτωση ανάγκης και διεκπεραιώνει άμεση ανάνηψη 
όπου χρειάζεται. 

• Εξετάζει, παρέχει προηγμένη μαιευτική φροντίδα  και παρακολουθεί τη πρόοδο της 
μητέρας και του νεογέννητου κατά τη λοχεία, παρέχοντας στη μητέρα τις αναγκαίες 
συμβουλές και στήριξη για τη φροντίδα του νεογέννητου ώστε να την ενδυναμώσει 
να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού της. 

• Εφαρμόζει με ασφάλεια, επαγγελματισμό και ποιότητα τη θεραπεία που ορίστηκε από 
το γιατρό. 

• Τεκμηριώνει και καταγράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την κάθε περίπτωση και 
τηρεί τα αναγκαία αρχεία σε συμβατική και ηλεκτρονική μορφή. 

• Εκτιμά την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της δια βίου μάθησης για προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη. 

• Εφαρμόζει την σχετική νομοθεσία, μαιευτική δεοντολογία και  επαγγελματική 
συμπεριφορά. 

• Εφαρμόζει αρχές και δεξιότητες διδασκαλίας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
συμβουλευτικής, έρευνας, διαχείρισης και διοίκησης. 

 
ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ: 
 
Με την εγγραφή τους στο μητρώο Μαιών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής οι 
απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να δραστηριοποιούνται με επάρκεια, αυτοδύναμα 
είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας, σε δομές όπως ιδιωτικά και δημόσια 
μαιευτήρια, γυναικολογικές κλινικές, κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ιδιωτικά 
ιατρεία, εταιρίες μητρικού θηλασμού και στη μαιευτική διοίκηση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Μ ECTS 

Οι φοιτητές του προγράμματος στην “Μαιευτική” πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο 
κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου: 

Υποχρεωτικά Μαθήματα  21 60 

Μάθημα Επιλογής 3 10 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
ή 

Καθοδηγούμενη Μελέτη στις Επιστήμες Υγείας και 
ένα Μαθήμα Επιλογής 
 

6 20 

Σύνολο ECTS 30 90 

Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)* 6 20 

 
 

Υποχρεωτικά Μαθήματα      (21 π.μ./ 60 ECTS ) 

MNU610 Μεθοδολογία Έρευνας 4 10 

MNU611 
Νοσηλευτική-Μαιευτική: 
Φιλοσοφικά, Νομικά, Ηθικά- 
Δεοντολογικά Θέματα 

4 10 

MNU612 Βιοστατιστική και Επιδημιολογία 4 10 

MMN621 
Μαιευτική ΙΙ: Ειδικά Προβλήματα, 
Παθολογία της Κύησης, Μαιευτική 
Φροντίδα 

3 10 

MMN622 
Προαγωγή και Αγωγή της 
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής 
Υγείας της Γυναίκας 

3 10 

MMN623 Κοινωνιολογία και Ψυχολογία 
Αναπαραγωγικής Περιόδου 3 10 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ       (3 π.μ. / 10 ECTS) 
(Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) από τα πιο κάτω μαθήματα επιλογής) 

MMN633 Κοινοτική Μαιευτική Διαπολιτισμική 
Μαιευτική Φροντίδα 3 10 

MMN634 Τεκμηριωμένη Κλινική Μαιευτική 
Πρακτική 3 10 

MMN635 Διοίκηση Μαιευτικών Μονάδων, 
Επαγγελματική Ανάπτυξη Μαιών 3 10 

MMN636 

Μαιευτική ΙΙΙ  
Ειδικά προβλήματα στο τοκετό.  
Παθολογία της λοχείας Μαιευτική 
φροντίδα  

3 10 



Οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο πιο κάτω: 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,       ή  
Δύο Μαθήματα Επιλογής (σύνολα: 6 π.μ./20 ECTS) 

ΗΕΑ620 Διπλωματική Εργασία 6 20 

ή 

Μάθημα 
Επιλογής 
Κατεύθυνσης 

 
και 

MNU630 

 
1 μαθήμα επιλογής 
 
 
και 
Καθοδηγούμενη Μελέτη στις 
Επιστήμες Υγείας 

3 
 
 
 
3 

10 
 
 
 

10 

 
*Πρακτικές Ασκήσεις (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) 

MMN637 
και 

Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής Ι1 

και 2 7 

MMN638 
και 

Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙ1 

και 2 8 

MMN639 Πρακτική Άσκηση Μαιευτικής ΙΙΙ1 2 5 

 
1 Η πρακτική άσκηση θα λαμβάνει χώρα 7.5 ώρες την ημέρα x 4 ημέρες εβδομαδιαία x 51 εβδομάδες. 
Σύνολο: 1530 ώρες 

 
 
 
 
Συμπληρωματικό πρόγραμμα για κάλυψη κριτηρίων απόκτησης άδειας εξασκήσεως 
επαγγέλματος Μαιευτή / Μαίας. 
 
Οι πτυχιούχοι Νοσηλευτικής που δεν έχουν ειδικότητα στη Μαιευτική και επιθυμούν να την 
αποκτήσουν, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής, μπορούν να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαιευτικής) εφόσον 
παρακολουθήσουν τέσσερα (4) συμπληρωματικά μαθήματα. 
 
Σημείωση: Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα και 
ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στη “Μαιευτική” (έχοντας απαραίτητα ολοκληρώσει τις 
Πρακτικές Ασκήσεις Μαιευτικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ), θα πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Συμβούλιο 
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Μητρώο Μαιών και θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια 
εξασκήσεως επαγγέλματος της Μαίας. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κατάλογος απαιτούμενων συμπληρωματικών μαθημάτων για εγγραφή στο μητρώο 
Μαιών: 

 

Συμπληρωματικά Μαθήματα Ειδικότητας 
(12π.μ./ 30 ECTS) 

BMN501 

Μαιευτική Ι: Θεμελιώδεις Αρχές και 
Θεωρίες Μαιευτικής, Ιστορία της 
Μαιευτικής, Ανατομία και 
Φυσιολογία, Γενετική, Σύλληψη και 
Ανάπτυξη Εμβρύου 

3 6 

BMN502 Φυσιολογία της Κύησης, Μαιευτική 
Φροντίδα, Προετοιμασία Γονέων 3 8 

BMN503 Φυσιολογικός Τοκετός, Λοχεία, 
Μαιευτική Φροντίδα  3 9 

BMN504 
Νεογνολογία-Νεογνολογική 
Νοσηλευτική, Σίτιση Νεογνού, 
Μητρικός Θηλασμός 

3 7 
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