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Ανακοίνωση εκπαιδευτικού προγράμματος 2019
Αγαπητές φίλες και φίλοι του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας,
με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο σύλλογός μας θα ξεκινήσει νέο κύκλο
εκπαίδευσης βοηθών μητρότητας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τη
διαδικασία πιστοποίησης που έχει οριστεί από τον σύλλογο. Πιο αναλυτικά:

Αθήνα
Η εκπαίδευση της βοηθού μητρότητας
(32 ώρες)
Α’ μέρος: Το λειτούργημα της βοηθού
μητρότητας

Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Απριλίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00

Β’ μέρος: Η βοηθός μητρότητας στον
τοκετό και τη λοχεία

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Μαΐου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00

Κόστος συμμετοχής:
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής με έκπτωση, σύνολο 440€.
100€ προκαταβολή με την κράτηση θέσης και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού
των 340€ έως και τις 22 Μαρτίου 2019.
Δήλωση συμμετοχής από τις 23 Μαρτίου 2019 και μετά, σύνολο 500€.
300€ με την κράτηση θέσης και έως τις 5 Απριλίου 2019. Κατάθεση του υπόλοιπου
ποσού των 200€ έως και τις 26 Απριλίου 2019.
Σεμινάριο επαγγελματικής ταυτότητας &
επιχειρηματικότητας της βοηθού μητρότητας
(16 ώρες)
Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Ιουνίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής:
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής με έκπτωση και αποπληρωμή έως και τις 11 Μαΐου
2019: 170€.
Δήλωση συμμετοχής από τις 12 Μαΐου 2019 και μετά: 200€.
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Σεμινάριο περιγεννητικής αγωγής
(16 ώρες)
Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής:
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής με αποπληρωμή έως και τις 2 Νοεμβρίου 2019:
170€.
Δήλωση συμμετοχής από τις 3 Νοεμβρίου 2019 και μετά: 200€.

Θεσσαλονίκη
Η εκπαίδευση της βοηθού μητρότητας
(32 ώρες)
Α’ μέρος: Το λειτούργημα της βοηθού
μητρότητας

Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00

Β’ μέρος: Η βοηθός μητρότητας στον
τοκετό και τη λοχεία

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00

Κόστος συμμετοχής:
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής με έκπτωση, σύνολο 440€.
100€ προκαταβολή με την κράτηση θέσης και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού
των 340€ έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2019.
Δήλωση συμμετοχής από τις 15 Σεπτεμβρίου 2019 και μετά, σύνολο 500€.
300€ με την κράτηση θέσης και έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Κατάθεση του υπόλοιπου
ποσού των 200€ έως και τις 25 Οκτωβρίου 2019.
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Σεμινάριο επαγγελματικής ταυτότητας &
επιχειρηματικότητας της βοηθού μητρότητας
(16 ώρες)
Σάββατο 30 Νοεμβρίου & Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019
Ώρες: 10:00 – 18:00
Κόστος συμμετοχής:
Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής με έκπτωση και αποπληρωμή έως και τις 9
Νοεμβρίου 2019: 170€.
Δήλωση συμμετοχής από τις 10 Νοεμβρίου 2019 και μετά: 200€.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης
του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος:
 Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης καλύπτει όλη την περιγεννητική
περίοδο (εγκυμοσύνη, τοκετό, λοχεία), με εργαλεία από τον ακαδημαϊκό και
επιστημονικό χώρο, καθώς και βιωματικές ασκήσεις, ανταλλαγή εμπειριών,
γραπτές εργασίες και πρακτική εξάσκηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησής
τους οι βοηθοί μητρότητας θα είναι ικανές να εξασκούν το επάγγελμα με
υπευθυνότητα, γνώση, ακεραιότητα και διάθεση για συνεχή εξέλιξη.
 Με την ολοκλήρωση ορισμένων κριτηρίων οι συμμετέχουσες θα είναι σε θέση να
εγγραφούν ως τακτικά μέλη του Συλλόγου Βοηθών Μητρότητας Ελλάδος, να
αποκτήσουν κάρτα μέλους προς επίδειξη σε μαιευτήρια, κλινικές, συνεδριακούς
χώρους κ.ά. και να αποτελούν μέλη ενός δικτύου επαγγελματιών περιγεννητικής
φροντίδας που ολοένα εξελίσσεται και αποκτά όλο και μεγαλύτερο κύρος στον
περιγεννητικό χώρο.
 Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού μας προγράμματος βρίσκεται στο ότι είναι έχει
δημιουργηθεί από βοηθούς μητρότητας με εκτενή εμπειρία στον ελλαδικό χώρο και
έχει χρησιμοποιήσει στοιχεία από αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς της Ευρώπης
και των ΗΠΑ. Εκτός από το εκπαιδευτικό κομμάτι, σκοπός και όραμά μας είναι,
μέσα από αυτό το πρόγραμμα, να δημιουργήσουμε ένα δυνατό δίκτυο
ενημέρωσης, αλληλοϋποστήριξης, αφύπνισης και συνεχούς επιμόρφωσης, τόσο
για τις βοηθούς μητρότητας που μόλις πρόσφατα αναδεικνύονται στην ελληνική
κοινωνία, αλλά και για τις οικογένειες που χρειάζονται τη στήριξη και τις υπηρεσίες
μας.
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Σε ποιες απευθύνεται:
o 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 τοκετού ή λοχείας που θέλουν να αποκτήσουν
επαγγελματική κατάρτιση και για τις δύο περιόδους της περιγεννητικής φροντίδας
o Σε βοηθούς μητρότητας τοκετού και λοχείας που θέλουν να διευρύνουν, να
ανανεώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους
o Σε βοηθούς μητρότητας λοχείας και τοκετού που έχουν παρακολουθήσει
εκπαιδευτικά προγράμματα του εξωτερικού και επιθυμούν να αποκτήσουν επαρκή
κατάρτιση και να ενταχθούν στο ελληνικό σύστημα περιγεννητικής φροντίδας.
Στον ιστότοπο www.mitrotita.org μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τα
κριτήρια πιστοποίησης βοηθών μητρότητας από τον σύλλογό μας.
Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του συλλόγου ή
πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα διαδικαστικά των σεμιναρίων, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: training@mitrotita.org.
Με εκτίμηση,
το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Συλλόγου Βοηθών
Μητρότητας Ελλάδος

