
Μαιευτικό Τμήμα - Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης με την εμπειρία των μαιών της σας ενημερώνει 
προκαταβολικά στα παρακάτω συχνά ερωτήματά σας σε σχέση με την 
προετοιμασία σας για τον τοκετό:

Τι θα χρειαστείτε  ; 
 Νυχτικό
 Εσώρουχα (προαιρετικά μίας χρήσεως)
 Στηθόδεσμο και επιθέματα θηλασμού
 Τα προσωπικά είδη υγιεινής (π.χ. οδοντόβουρτσα, αφρόλουτρο κλπ)
 Ρούχα της λεχωϊδας, για την αναχώρηση από το μαιευτήριο
 Ρούχα για το μωρό
 Κούνια μεταφοράς για το μωρό σας. 

Ποιος μπορεί να συνοδεύει την επίτοκο;
Η επίτοκος μπορεί να συνοδεύεται στην αίθουσα τοκετού από έναν συνοδό, ο 
οποίος υποχρεούται να φορέσει την κατάλληλη ενδυμασία που θα του 
προμηθεύσει η κλινική και θα πρέπει να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες 
κανονισμούς της μονάδας αλλά και τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού.

Πώς δηλώνεται το παιδί;
Η δήλωση της γέννησης του παιδιού είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της 
γέννησης στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης. Η δήλωση γεννήσεως συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά με την παρουσία ενός εκ των δύο γονέων υπογράφεται για το γνήσιο 
από τον Διοικητικό Διευθυντή της Κλινικής και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα 
παρακάτω δικαιολογητικά (!Προσοχή απαιτούνται πρωτότυπα έγγραφα):

 Τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας των γονέων.
 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα 

όπου έχετε ανοίξει Οικογενειακή Μερίδα. Εάν υπάρχει ενδεικτική εγγραφή 
του ενός εκ των δύο συζύγων, χρειάζεται πιστοποιητικό και από τους δύο 
Δήμους.

 Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνου (για γάμους που 
πραγματοποιήθηκαν μετά το 1983). 

      
Για να εκδοθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως θα πρέπει να παραδώσετε τα 
παραπάνω δικαιολογητικά και τη δήλωση γεννήσεως που θα παραλάβετε από την 
μαιευτική κλινική στο Ληξιαρχείο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση ασφάλισης του νεογνού μέσω ΕΟΠΥΥ, απαιτείται ο αριθμός ΑΜΚΑ 
και το Βιβλιάριο Ασθενείας του νεογνού.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;. 
Εξαρτάται από το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. Ενημέρωση θα λάβετε από τον 
θεράποντα ιατρό σας και το προσωπικό του Μαιευτικού Τμήματος.


