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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μαιευτικό επάγγελμα & Burn out:  

Διαχείριση & Υποστήριξη - Ανάλυση Πρακτικής/Περιστατικών 
 

Μια σειρά συναντήσεων Ανάλυσης Πρακτικής/Περιστατικών για 

επαγγελματίες Μαίες - Μαιευτές αλλά και Φοιτητές/τριες Mαιευτικής 

ξεκινά με σκοπό την ενδυνάμωση τους, την επισήμανση των 

προβλημάτων που προκύπτουν στην καθημερινή επαγγελματική 

πρακτική τους και συχνά η συνδιαμόρφωση πάνω στις πιθανότητες 

επίλυσής τους.  

Ακόμη, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανάδειξη των ψυχολογικών 

πτυχών τόσο των αλληλεπιδράσεων στη σχέση μαίας-γυναίκας-

περιβάλλοντος όσο και στην ψυχοσωματική λειτουργία της κάθε 

πλευράς (www.analysedespratiques.com). 

Ουσιαστικά μιλάμε για ομαδικές συναντήσεις Μαιών - Μαιευτών 

από την Ψυχολόγο Υγείας Αικατερίνη Ζησίμου. 

Την συζήτηση θα συντονίζει κι η Έρρικα Κοκκόση (Μαία, MSc), η 

οποία θα αναλαμβάνει το καθαρά μαιευτικό κομμάτι της 

συζήτησης, στηριζόμενη στις τελευταίες επικαιροποιημένες 

επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

WHO IS 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΗΣΙΜΟΥ 

Η Αικατερίνη Zησίμου είναι Ψυχολόγος Υγείας, ειδικεύεται δηλαδή 

στη σύνδεση της Ψυχής και του Σώματος. Έχει μεγάλη εμπειρία από 

το νοσοκομειακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ασθενείς, τις 

οικογένειές τους αλλά και τους θεράποντες. Εκτός αυτού, 

υποδέχεται συχνά ψυχοσωματικούς ασθενείς στο γραφείο της, τους 

οποίους βοηθά να λύσουν τα προβλήματά τους μέσω της 

Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας ή/και της Ύπνωσης. Τη 
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συγκεκριμένη τεχνική εφαρμόζει συχνά στη διαχείριση του πόνου 

(οξύ/χρονίου) και στην περιγεννητική φροντίδα (Hypnobirthing). 

 

ΕΡΡΙΚΑ ΚΟΚΚΟΣΗ 

Η Ερικέτη (Έρρικα) Κοκκόση είναι ελεύθερη επαγγελματίας και 

ανεξάρτητη Μαία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στους 

Βιοδείκτες στη μαιευτική και γυναικολογία - Περιγεννητική Ιατρική. 

Από το 2016 παρέχει μαιευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια της 

ανθρωπιστικής ιατρικής για την προσφυγική κρίση σε ΜΚΟ. Από το 

2011 ασχολείται με την κοινοτική μαιευτική φροντίδα είτε 

επαγγελματικά είτε εθελοντικά εκτελώντας εκτός των άλλων 

τοκετούς κατ οίκον βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων. Μέλος του 

Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών - Μαιευτών Πάτρας. Έχει λάβει 

εξειδικευμένη εκπαίδευση σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα που 

αφορούν το μητρικό θηλασμό, την ιατρική φροντίδα στα θύματα 

σεξουαλικής βίας, τη διακοπή κύησης, τη διακοπή καπνίσματος 

κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία, το φυσικό τοκετό αλλά και το 

υπερηχογράφημα γ’ τριμήνου. 

👥 Οι συναντήσεις Ανάλυσης Πρακτικής/Περιστατικών 

προσφέρουν έναν ασφαλή χώρο σκέψης και μοιράσματος πάνω 

στις διάφορες εμπειρίες κλινικής πρακτικής. 

👥 Το απόρρητο, ο σεβασμός και η αποδοχή αποτελούν την αξιακή 

βάση των ομάδων αυτών. 

Γνωρίζοντας καλά αφενός τη μεγάλη συχνότητα burn-out στο 

μαιευτικό επάγγελμα και αφετέρου την ανεκτίμητη προσφορά του, 

πρωτίστως στη Γυναίκα όλων των καταστάσεων και ηλικιών, στο 

βρέφος και το περιβάλλον του (οικογένεια), θα είμαστε πολύ 

χαρούμενες να σας υποδεχτούμε σ' αυτές τις συναντήσεις 

προσφέροντάς σας την εμπειρία, την υποστήριξη και τις γνώσεις 

μας. 

INFO 

Έναρξη: Ιούλιος 2022 

Προτείνεται: 1 συνάντηση τον μήνα (ομάδες 5-6 ατόμων) 

Κόστος: 20 ευρώ η συνάντηση (15 ευρώ για φοιτητές) 

Διάρκεια: 1:30 ώρα 
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Τοποθεσία: OnLine κι ευελπιστώντας δια ζώσης από το 

φθινόπωρο... 

👉 Δηλώστε το ενδιαφέρον σας στο email: 

aikaterini.zisimou@gmail.com 

👉 Συμπληρώστε τις διαθεσιμότητές σας στον συγκεκριμένο 

σύνδεσμο ώστε να κανονίσουμε την εβδομάδα του Ιουλίου: 

https://whenavailable.com/invite/AZGTEWth5DPPK9UdJrDW 


