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Τηλέφωνο Μαιευτικού Τµήµατος:
2310-372.740 και 739

Σας καλωσορίζουµε στο Μαιευτικό Τµήµα
της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης!

Μητροπόλεως 86 • 54622 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 372600 • Fax: 2310 273 703

Η δήλωση της γέννησης του παιδιού σας είναι απαραίτητη για την καταχώρησή του στο Ληξιαρχείο του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης όπου ανήκει η κλινική µας.
Η δήλωση γεννήσεως συµπληρώνεται στη γραµµατεία του µαιευτικού στον 6ο όροφο από τον πατέρα ή τη 
µητέρα του παιδιού.

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. ∆ελτία αστυνοµικής ταυτότητας και των δύο γονέων, ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.
2. Ληξιαρχική πράξη γάµου.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή την 
Κοινότητα όπου έχετε ανοίξει Οικογενειακή Μερίδα, το οποίο να έχει 
εκδοθεί το αργότερο πριν τρείς µήνες. Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή 
του ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζεται πιστοποιητικό και από τους 
δύο ∆ήµους.
4. Πράξη Προσδιορισµού Επωνύµου Τέκνου.
(Ισχύει για τους γάµους που πραγµατοποιήθηκαν µετά το1985).
Σηµειώστε ότι απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
Η παραλαβή της δήλωσης γεννήσεως γίνεται καθηµερινά:
Δευτέρα - Παρασκευή 8:00-14:00
Τη δήλωση γέννησης και τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά πρέπει να παραδώσετε εντός 10 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµέρα γέννησης του παιδιού σας στο Ληξιαρχείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
ώστε να εκδοθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

∆ήλωση του παιδιού

Ληξιαρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης
Βασ. Γεωργίου 1 • Τ.Κ. 546 40
(Νέο ∆ηµαρχείο - Παραλία)

Τηλ.: 2310 877503, 2310 877487
Ώρες λειτουργίας

γραφείου: 7:30- 13:30

www.bioclinic.gr www.bioiatriki.gr



Bioclinic CLUB: Ειδικά προνόµια

Πρωτοποριακά Προγράµµατα

Η Βιοκλινική διαθέτει φωτογράφο για τα νεογέννητα, ο οποίος φωτογραφίζει τα νεογνά υπό αυστηρές 
συνθήκες υγιεινής. Τις φωτογραφίες, των οποίων η αγορά είναι προαιρετική, θα σας δείξει ο ίδιος στο δωµάτιό 
σας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε τη φωτογράφηση του παιδιού σας, παρακαλούµε να δηλώσετε 
εγκαίρως την επιθυµία σας στη Μαία του ορόφου.

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης συνδυάζει τη μακρόχρονη εμπειρία των 
µαιών και την υποστήριξη από παιδιάτρους - νεογνολόγους, µε τις πιο 
σύγχρονες εγκαταστάσεις εκµαίευσης στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει 
ιατρική κάλυψη όλο το 24ωρο µε ενεργή εφηµερία από ειδικούς ιατρούς 
(γυναικολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, χειρουργός, αναισθησιολόγος 
και εντατικολόγος) και υποστήριξη από πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό 
(αξονικός 64 τομών, μαγνητικός τομογράφος, μικροβιολογικό 
εργαστήριο κλπ.) και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Το ιατρικό και το 
νοσηλευτικό προσωπικό, µε γνώση και εµπειρία φροντίζουν, 
συμβουλεύουν και υποστηρίζουν τις µητέρες να υποδεχτούν µε ηρεµία 
και ασφάλεια το µωρό τους.
Στην καρδιά της πόλης, µε εύκολη πρόσβαση και κοντά σε όλες τις 
ευκολίες, προσπαθούµε να έχετε τις καλύτερες υπηρεσίες τη σηµαντική 
αυτή στιγµή!

Για την καλύτερη προετοιµασία σας, παρακαλώ λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Τα δωµάτια που φιλοξενούν τις επίτοκες και τις λεχωίδες βρίσκονται στον 5ο&6ο όροφο. Στον 5ο βρίσκεται το 
Νεογνολογικό Τµήµα και στον 6ο βρίσκονται οι αίθουσες τοκετών. Θα σας υποδεχθεί η µαία του ορόφου και 
θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες. Η πρόσβαση γίνεται µέσω δύο ανελκυστήρων. Οι Αίθουσες 
Τοκετών βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο (6ος όροφος) µε αίθουσα διεξαγωγής και επεµβατικού τοκετού όταν 
υπάρχει ανάγκη, αλλά και σε άµεση επικοινωνία µε το Χειρουργείο και τη Μ.Ε.Θ. Οι Αίθουσες Τοκετών 
υποστηρίζονται από µονάδα καρδιοτοκογραφίας µε τελευταίου τύπου κεντρικό σταθµό παρακολούθησης των 
επιτόκων καθώς και ασύρµατη δικτύωση (σύστηµα monica).

Η µέλλουσα µητέρα έχει τη δυνατότητα να συνοδεύεται στην αίθουσα τοκετού από έναν µόνο συνοδό που αυτή 
επιθυµεί (σύζυγος, µητέρα ή άλλο άτοµο). Για λόγους υγιεινής, ο συνοδός είναι υποχρεωµένος να φορέσει την 
ενδυµασία που θα του δώσει το προσωπικό των αιθουσών και να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις των µαιών 
και του θεράποντος ιατρού.

∆ωµάτια Μαιευτικού - Αίθουσες Τοκετών

Οι πρώτες φωτογραφίες του µωρού µου

Με την συµπλήρωση του ειδικού εντύπου κατά τη παραµονή σας στην κλινική, γίνεστε µέλος του Bioclinic 
CLUB, της µεγάλης οικογένειας των γυναικών που γέννησαν στην κλινική και απολαµβάνετε ειδικά προνόµια 
και υπηρεσίες (πληροφορίες στην γραµµατεία µαιευτικού στον 6ο όροφο)!

H Βιοκλινική Θεσσαλονίκης είναι η µοναδική κλινική που εφαρµόζει τα πρωτοποριακά προγράµµατα τοκετών 
μίας ή δύο ημερών. Βασικό ρόλο σε αυτά παίζει η υποστήριξη που παρέχει στη λεχωίδα οµάδα έµπειρων 
µαιών µετά την επιστροφή της στην οικία της. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Μαιευτικό 
Τµήµα της κλινικής. H Βιοκλινική Θεσσαλονίκης στηρίζει ενεργά τον Μητρικό Θηλασμό, δίνοντας την ευκαιρία 
στη λεχωίδα να έχει το νεογνό της όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα κοντά της και να το τρέφει µε τον πιο 
φυσικό τρόπο,δηλαδή τον µητρικό θηλασµό. Στα πλαίσια του ανθρώπινου προσώπου που επιδεικνύει η 
Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, παρέχει ∆ΩΡΕΑΝ µαθήµατα Ανώδυνου Τοκετού στις µέλλουσες µητέρες από 
έµπειρες µαίες στο χώρο της κλινικής. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα µαθήµατα αυτά από το 
Μαιευτικό Τµήµα.
Τοκετός σαν στο Σπίτι (Αίθουσα «ΕΛΕΥΘΩ»): H κεντρική ιδέα πίσω από τον εναλλακτικό αυτό τοκετό, είναι η 
γυναίκα να αισθάνεται σαν να γεννάει στο σπίτι 
της, αλλά µε την ασφάλεια και τη διακριτική 
παρακολούθηση µίας πλήρως οργανωµένης 
γενικής κλινικής. Αφορά Φυσιολογικό Τοκετό, 
κατά τον οποίο η λεχωίδα παραµένει στην κλινική 
για 24 ώρες µετά τον τοκετό. Γεννάει και 
παραµένει στο δωµάτιο όπου έγινε ο τοκετός µαζί 
µε το νεογνό (rooming in). Ο τοκετός και η διαµονή 
γίνονται στο ίδιο ειδικό κρεβάτι, σε χώρο µε 
διακόσµηση οικίας, η οποία µάλιστα µπορεί να 
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις επιθυµίες του 
ζεύγους. Ο χώρος είναι αποµονωµένος από το 
υπόλοιπο µαιευτικό τµήµα και διαθέτει ειδικό 
σαλονάκι για τους συγγενείς και φίλους.

Συνοδεία Επιτόκων

Ρόµπα εποχής - Νυχτικό - Εσώρουχα - Παντόφλες - Σερβιέτες λοχείας
Στηθόδεσµος και επιθέµατα θηλασµού
Αντικείµενα προσωπικής καθαριότητας (οδοντόβουρτσα, αφρόλουτρο)
Μια κούνια µεταφοράς και ρουχαλάκια για την αναχώρησή σας

Απαραίτητα αντικείµενα

Συνήθως ο χρόνος παραμονής για Φυσιολογικό Τοκετό είναι έως τέσσερις (4) ημέρες και στην περίπτωση 
Καισαρικής Τοµής έως πέντε (5) ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός σας θα καθορίσει τον χρόνο παραµονής 
σας στην κλινική.

∆ιάρκεια Παραµονής

Επισκεπτήριο - Αναµονή Συγγενών

Οι ώρες επισκεπτηρίου στους ορόφους νοσηλείας είναι καθηµερινά:
10:30-12:30 & 18:30-20:30

Ο χώρος αναµονής των συγγενών και φίλων για τον τοκετό είναι το σαλόνι του ισογείου. Για λόγους υγιεινής 
και ησυχίας, δεν επιτρέπεται η αναµονή στον 6ο όροφο.
Για την αποφυγή µετάδοσης λοιµώξεων στα νεογνά, δεν επιτρέπεται η είσοδος παιδιών κάτω των 10 ετών 
στους ορόφους νοσηλείας. Κατά την εισαγωγή σας, θα σας δοθεί ειδικό φυλλάδιο µε πληροφορίες σχετικά µε 
τη λειτουργία της Κλινικής, Για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση, στη διάθεσή σας βρίσκεται το προσωπικό 
υποδοχής, καθώς και οι µαίες.

It’s a girl!

It’s a boy!


