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Το Τμήμα

Το Τμήμα Μαιευτικής στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Πτολεμαίδα μαζί με το Τμήμα Εργοθεραπείας.

Στα δυνατά και ανταγωνιστικά σημεία του Τμήματος Μαιευτικής περιλαμβάνονται:
Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών
Η ισχυρή επιστημονική γνώση και εμπειρία
Το επαρκές διοικητικό δυναμικό
Η εξωστρέφεια
Η σαφής πολιτική ποιότητας
Η εφαρμογή σύγχρονης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τεχνολογίας
Το Τμήμα προωθεί εκτός από την αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης και την άμεση δικτύωση και συνεργασία με εξωτερικά
επαγγελματικά κέντρα και οργανισμούς. Επίσης, υπάρχει εντατική εποπτεία των σπουδών και παρακολούθηση της
επαγγελματικής καριέρας των αποφοίτων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής καλύπτει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:
1. Μαιευτική και Μαιευτική Φροντίδα
2. Γυναικολογία και Γυναικολογική Φροντίδα
3. Παιδιατρική - Νεογνολογία και Παιδιατρική - Νεογνολογική Φροντίδα
4. Οικογενειακός Προγραμματισμός
5. Πρόληψη και Αγωγή Υγείας
6. Εφαρμογές ΤΠΕ στη Μαιευτική - Γυναικολογία
Η υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο 8ο εξάμηνο των σπουδών προσφέρει στους ασκούμενους τη δυνατότητα να έρθουν
νωρίς σε επαφή με τον μελλοντικό επαγγελματικό τους χώρο. Κατά την πρακτική τους άσκηση οι φοιτητές πρέπει να
πραγματοποιήσουν αυτόνομα σαράντα (40) φυσιολογικούς τοκετούς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων βρίσκει εργασία ήδη κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΔΩ

Φοιτητική Εμπειρία Erasmus+

Σταθερός στόχος του τμήματος Μαιευτικής είναι η εξωστρέφεια. Σε πολύ τακτά διαστήματα εντός του εξαμήνου,
προσκαλούνται επιστήμονες κύρους, τόσο από άλλα πανεπιστήμια, όσο και από δημόσια ή ιδιωτικά μαιευτήρια ή
μαιευτικές κλινικές, για διαλέξεις και εισηγήσεις. Οι φοιτητές του τμήματος μαιευτικής εκμεταλλεύονται σε
ικανοποιητικό βαθμό τις δυνατότητες κινητικότητας που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus και Erasmus+.
Το τμήμα Μαιευτικής έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού (Σλοβενία,
Πορτογαλία, Γαλλία κτλ.), όπου μεταβαίνουν φοιτητές μας είτε για παρακολούθηση μαθημάτων, είτε για πρακτική
άσκηση.

Έρευνα
Ο ερευνητικός προσανατολισμός των μελών ΔΕΠ του τμήματος στοχεύει στη διασφάλιση της φροντίδας της υγείας των γυναικών, των βρεφών
και των οικογενειών τους, τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και μετά από αυτόν, αλλά και κατά τη συνολική αναπαραγωγική φάση της
γυναίκας. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου απαιτεί εκτός των δεξιοτήτων κάθε μαίας/μαιευτή, τη συνεχή εξέλιξη της μαιευτικής επιστήμης. Τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ, όπως αυτά προκύπτουν από το δημοσιευμένο ερευνητικό - επιστημονικό τους έργο, καλύπτουν τις
παρακάτω περιοχές:
Μαιευτική / Γυναικολογία
Γυναικολογική Ογκολογία
Ψυχοπροφυλακτική – Προετοιμασία Γονέων
Παιδιατρική / Νεογνολογία
Εντατική Νοσηλεία Νεογνών
Μαιευτική Φροντίδα / Θηλασμός
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις στην ανάπτυξη του Εμβρύου
Κώδικας Βιοηθικής και Επαγγελματικής Δεοντολογίας
Από την αρχή λειτουργίας του το τμήμα είχε στη διάθεσή του άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και τις κλινικές του Γενικού Μποδοσάκειου
Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας. Για την έρευνα, το τμήμα επιδιώκει τη συνέχιση της επιτυχούς ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος για μια
περίοδο 5 έως 10 ετών, η οποία θα επικεντρωθεί στην έρευνα γύρω από έναν μικρό αριθμό συναφών επιστημονικών ζητημάτων, ώστε να
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ερευνητική εξειδίκευση.

Υποδομές

Στις εγκαταστάσεις του τμήματος Μαιευτικής λειτουργούν:
Aίθουσες διδασκαλίας
Yπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής
Φοιτητική λέσχη
Επιπλέον, το τμήμα διαθέτει νεόδμητη πτέρυγα στο «Μποδοσάκειο
Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας», για την εκπαίδευση και πρακτική
άσκηση των φοιτητών.

Μετά το πτυχίο, τί;
Με την απόκτηση του πτυχίου τους οι Μαίες/Μαιευτές απασχολούνται:
1. Πρωτοβάθμια φροντίδα:
Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά - Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών,
γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού.
2. Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία:
Μαιευτικά τμήματα (αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά ιατρεία, τμήματα λεχώνων, φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας,
προγεννητικού ελέγχου, μονάδας εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών), γυναικολογικά τμήματα (γυναικολογική
ογκολογία, εξωτερικά γυναικολογικά ιατρεία, χειρουργεία, μαιευτικά - γυναικολογικά στείρωσης, κέντρα μαστού, κέντρα ανίχνευσης καρκίνου
γεννητικών οργάνων)
3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να
εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα
νομοθεσία.

Φοιτητική Ζωή στην Πτολεμαΐδα

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας μετά την Κοζάνη, με πληθυσμό 32 χιλιάδων κατοίκων, απλωμένη στην
κοιλάδα της Εορδαίας.
Πόλη ασφαλής και φιλική
Οικονομικά προσιτή σε στέγαση/διαμονή και διατροφή
Ιδανική βάση για εξορμήσεις στη Δυτική Μακεδονία. Η λίμνη Βεγορίτιδα, οι πίστες του Καϊμακτσαλάν και ο Παλιός Άγιος
Αθανάσιος, τα λουτρά Πόζαρ, η Κοζάνη και η Φλώρινα είναι λίγες μόνο από τις αποδράσεις που μπορείς να επιλέξεις
Δεκάδες μαγαζιά που σφύζουν από ζωή
Διοργανώσεις φεστιβάλ, όπως το «Το δάσος αλλιώς», «Η πόλη γιορτάzΕΙ»κ.α.
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