
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΗΝΑ 2015 
  
Ηµεροµηνίες & ώρες διεξαγωγής:            20 - 22/03/2015, 09:30 – 18:30 
Βασική Εκπαιδεύτρια:                              Μαρία Ανδρεουλάκη 
Τόπος διεξαγωγής:                                    Θα ανακοινωθεί προσεχώς 
Κόστος συµµετοχής:     370 €, σε περίπτωση εξόφλησης πριν τις 06/03/2015 
                                       έκπτωση 10% (330 €) 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων:       10 άτοµα 
  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΚΡΗΤΗ 2015 
Ηµεροµηνίες & ώρες διεξαγωγής:            24 - 26/04/2014, 09:30 – 18:30 
Βασική Εκπαιδεύτρια:                              Μαρία Ανδρεουλάκη 
Τόπος διεξαγωγής:                                    Θα ανακοινωθεί προσεχώς 
Κόστος συµµετοχής:     370 €, σε περίπτωση εξόφλησης πριν τις 10/04/2015 
                                       έκπτωση 10% (330 €) 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων:       10 άτοµα 
  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΟΗΘΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 
Ηµεροµηνίες & ώρες διεξαγωγής:            26 - 28/06/2015, 09:30 – 18:30 
Βασική Εκπαιδεύτρια:                              Μαρία Ανδρεουλάκη 
Τόπος διεξαγωγής:                                    Θα ανακοινωθεί προσεχώς 
Κόστος συµµετοχής:     370 €, σε περίπτωση εξόφλησης πριν τις 12/06/2015 
                                       έκπτωση 10% (330 €) 
Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων:       10 άτοµα 

  
Προϋποθέσεις συµµετοχής: 

  
Σύµφωνα µε τη διαδικασία πιστοποίησης αλλά και το καταστατικό του 
Συλλόγου, απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στα σεµινάρια είναι η 
εγγραφή ως µέλος στο Σύλλογο. 

  
Σε ποιους απευθύνεται: 

• σε οποιαδήποτε γυναίκα ενδιαφέρεται να ασχοληθεί µε το λειτούργηµα της 
βοηθού µητρότητας – δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία ή προηγούµενη 
εµπειρία. Παρόλα αυτά, η εµπειρία µητρότητας είναι προτιµητέα 

o σε βοηθούς µητρότητας λοχείας ή τοκετού που θέλουν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική κατάρτιση και για τις δύο περιόδους της περιγεννητικής 
φροντίδας 

• σε βοηθούς µητρότητας λοχείας και τοκετού που θέλουν να διευρύνουν, να 
ανανεώσουν και να εµβαθύνουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους 

  
Θεµατολογία 

• Η βοηθός µητρότητας στην ιστορία – η ανάγκη για βοηθό µητρότητας 
• Το επάγγελµα της βοηθού µητρότητας στον κόσµο και στη χώρα µας 



• Το επάγγελµα της βοηθού µητρότητας σε εθνικό επίπεδο (εύρος πρακτικής, 
δεοντολογικός κώδικας) 

• Φυσιολογία της γέννας 
• Φυσιολογία της λοχείας 
• Τεχνικές και παρουσία της Β.Μ. στον τοκετό και τη λοχεία (γαλουχία/φροντίδα 

µωρού κ.ά.) 
• Πλάνο τοκετού - Πλάνο λοχείας 
• Η πραγµατικότητα του επαγγέλµατος της βοηθού µητρότητας 
• Σενάρια για πρακτική εξάσκηση 
• Δηµιουργία ρεαλιστικών εθνικών δικτύων 

  
  
Για δηλώσεις συµµετοχής: training@mitrotita.org"> training@mitrotita.org ή στο 
τηλέφωνο 2109823257 
 
	


