Μονάδα Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής

Mονάδα
Ομάδα
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Ποσοστά Επιτυχίας
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Η Ιατρική Ομάδα του EmbryoClinic συγκροτήθηκε το 1999 και έκτοτε δραστηριοποιείται στην
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με επιτυχία.

Υπηρεσίες
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Συνεργάτες

16

Το EmbryoClinic είναι μία υπερσύγχρονη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η
οποία δημιουργήθηκε με γνώση και πολυετή εμπειρία, γεγονός που εγγυάται ασφάλεια,
αποτελεσματικότητα, ποιότητα και ηθική.

Εργαστήριο
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Γιατί εμάς
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Το EmbryoClinic λειτουργεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Mοναδικά χαρακτηριστικά 10

Ολιστική Προσέγγιση

20

Σκοπός μας, η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ζευγαριών και η παροχή επιστημονικά
τεκμηριωμένης ιατρικής φροντίδας, με ειλικρίνεια, σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο.

Ειδικά Προγράμματα

Που είμαστε
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Το EmbryoClinic έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 από την TÜV Rheinland.
3

Εμβρυολόγοι

Γιατροί

Δρ. Αθανάσιος Τολίκας
Γυναικολόγος

Δρ. Κων/νος Καρακούλας
Αναισθησιολόγος

Έρως Νικητός, MSc
Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Τζίλντα Χασσίδη, MSc

Silvia Resta, MSc
Επιστημονικός Συνεργάτης

Dave Gibbon
Σύμβουλος Εμβρυολόγος

Μαίες

Χρυσούλα Δουκάκη
Επιστημονικός Συνεργάτης

Τεχνολόγος Εργαστηρίων

Ηλίας Τσάκος MD (Hons), FRCOG

Γυναικολόγος Αναπαραγωγής - Επιστημονικός Υπεύθυνος
Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος στην Αγγλία.
20-ετής εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Διαπιστευμένος Ακόλουθος Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων.
Μέλος ΔΣ Αντιπροσωπείας Βρετανικού Κολεγίου για Ελλάδα και Κύπρο.

Δήμητρα Μυρωνίδου
Προϊσταμένη

Δάφνη Μαυροπούλου

Αναστασία Νίκα

Βοηθός

Διοικητικό Προσωπικό

Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΛΕΙΥΑ).
Μέλος της Βρετανικής, Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρίας Γονιμότητας (BFS, ESHRE, ASRM).
Μέλος της Ελληνικής (ΕΕΔΑ) και της Διεθνούς Εταιρίας Διατήρησης Γονιμότητας (ISFP).
Κατερίνα Αμβροσιάδου

Ηλέκτρα Μπαλουτόγλου

Εντλίρα Γκέγκα
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Υπηρεσίες

Βασική μας αρχή είναι η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού,
των συνεργατών ιατρών και των ζευγαριών, με δραστηριότητες όπως συνέδρια,
προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια γονιμότητας και ιατρικές ενημερώσεις.
Το EmbryoClinic οργανώνει:
Ημερίδες ενημέρωσης για το κοινό
Βραδιές ενημέρωσης για τα ζευγάρια
Εκπαιδευτικά σεμινάρια για Επιστήμονες Υγείας (Γυναικολόγους,
Εμβρυολόγους, Ουρολόγους, Ενδοκρινολόγους, Ογκολόγους κλπ.)

Η επιστημονική ομάδα και το προσωπικό του EmbryoClinic μοιράζονται ένα κοινό πάθος
και όραμα για υψηλές υπηρεσίες γονιμότητας, με αποτέλεσμα εξαιρετικά ποσοστά
εγκυμοσύνης σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και φροντίδας.
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Διερεύνηση υπογονιμότητας
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Μορφοκινητική Παρακολούθηση
εμβρύων Primo Vision (Time-lapse)
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Πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας
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Έλεγχος κατακερματισμού DNA σπέρματος (DFI)
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Σπερματέγχυση (IUI)
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Βιοψία όρχεων (TESE)

4

Ενδομήτριο - σάλπιγγο περιτοναϊκή σπερματέγχυση
(IUTPI)
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Λήψη ορχικού ιστού με λεπτή βελόνα (FNA)
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Κλασική εξωσωματική
γονιμοποίηση (IVF)
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Δωρεά ωαρίων

6

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)
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Δωρεά σπέρματος

7

Εξωσωματική φυσικού κύκλου

16

Κρυοσυντήρηση ωαρίων & εμβρύων
(μέθοδος υαλοποίησης)

8

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (AH)
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Διατήρηση ανδρικής και γυναικείας γονιμότητας
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Ολιστική φροντίδα γονιμότητας
(ψυχολογική υποστήριξη, διαιτολόγος,
πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος, γιόγκα,
δραματοθεραπεία, βελονισμός)

9

Καλλιέργεια βλαστοκύστεων

7

Eργαστήριο
Ομάδα έμπειρων Εμβρυολόγων με τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
Υπερσύγχρονος εξοπλισμός 2013 - 2014 με πιστοποίηση ISO - CE
Σύστημα παρακολούθησης εμβρύων με μικρο-κάμερες (time-lapse)
Σύστημα συνεχούς καταγραφής και τηλε-ειδοποίησης συνθηκών εργαστηρίου
Φίλτρα τριών ειδών: HEPA, υπερμαγγανικού καλίου και ενεργού άνθρακα
Πιστοποιημένη θετική πίεση στα Εργαστήρια και το Χειρουργείο και
καμπίνα φιλτραρισμένου αέρα στον προθάλαμο του Εργαστηρίου
Ανοξείδωτες σωληνώσεις αερίων
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Mοναδικά
χαρακτηριστικά
Προσωπική φροντίδα των ζευγαριών από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του Κέντρου
Εργαστήρια και χειρουργείο, κατασκευασμένα από κέλυφος Corian,
το πιο φιλικό υλικό προς τα έμβρυα (μοναδικό στην Ευρώπη)
Σύστημα μορφοκινητικής ανάλυσης και παρακολούθησης
εμβρύων υπό σταθερές συνθήκες καλλιέργειας (Primo Vision)
Πιστοποίηση ISO 9001:2008 TÜV Rheinland
Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας
υπηρεσιών από Επιθεωρητή της Βρετανικής Αρχής
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (HFEA)
Στο EmbryοClinic απονεμήθηκε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο
εσωτερικής διακόσμησης κλινικής από τη Διεθνή Αρχιτεκτονική
Ομοσπονδία (IIDA, 2013)
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Eιδικά Προγράμματα
Δωρεά ωαρίων

Η εξωσωματική γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων απευθύνεται σε ορισμένα υπογόνιμα
ζευγάρια, όπως σε προχωρημένη ηλικία γυναίκας, γυναίκες με πρόωρη εμμηνόπαυση κλπ.
Πρόκειται για μία διαδικασία καθιερωμένη ιατρικά που καλύπτεται από την Ελληνική
Νομοθεσία (Ν. 3305/2005).
Οι δότριες ωαρίων είναι νεαρές γυναίκες ηλικίας κάτω των 32 ετών, με υγιές ιστορικό που
έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένες ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις.

Εξωσωματική φυσικού κύκλου
Εξωσωματική γονιμοποίηση Φυσικού Κύκλου (χωρίς φάρμακα) ή με ελάχιστη διέγερση
ωοθηκών (χαμηλή δόση φαρμάκων).
Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται:
Άριστη ποιότητα ωαρίων
Σημαντική μείωση του κόστους

Διατήρηση Γονιμότητας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες που επιθυμούν να
διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και περιλαμβάνει την κρυοσυντήρηση
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων.
Γυναίκες με ενδομητρίωση, οικογενειακό ιστορικό πρόωρης εμμηνόπαυσης
καθώς και για κοινωνικούς λόγους, συχνά επιλέγουν να διατηρήσουν τη
γονιμότητά τους.
Επιπλέον, η διατήρηση της γονιμότητας εφαρμόζεται σε ογκολογικούς
ασθενείς, άνδρες και γυναίκες, πριν από τη χειρουργική επέμβαση, την
ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία.
Στο EmbryoClinic υπάρχει εξειδικευμένη Επιστημονική Ομάδα που
εφαρμόζει με επιτυχία όλες τις σύγχρονες τεχνικές διατήρησης γονιμότητας.
Το EmbryoClinic διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την
ευαισθητοποίηση ιατρών και κοινού.

Ελάχιστη δόση ορμονών (“ήπια” διέγερση)
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Ποσοστά επιτυχίας (%)
Εγκυμοσύνη ανά εμβρυομεταφορά

2013

35 ετών

35 - 39 ετών

40 - 43 ετών

Δωρεά ωαρίων

55,2

44,6

27,2

64,5

70

( ποσοστά % )

60

‘‘

Μας δώσατε ελπίδα και μας κάνατε να πιστέψουμε ότι
θα αποκτήσουμε μωρό...

Μετά από 16 χρόνια προσπάθειας για παιδί, το όνειρό μας έγινε
πραγματικότητα...
Με απεριόριστη ευγνωμοσύνη Ειρήνη - Μπάμπης
(25 / 01 / 2012 )

30

64,5%

55,2%
44,6%

20

27,2%

35

‘‘

‘‘

‘‘

( 07 / 06 / 2013 )

40

10

Ευχαριστούμε από την καρδιά μας.
Κώστας - Κατερίνα - Μπέμπα

50

35 39

40 43

( Hλικίες γυναικών )
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Συνεργάτες
Στο Κέντρο μας απευθύνονται συχνά ζευγάρια μετά από σύσταση συναδέλφων Ιατρών,
Γυναικολόγων, Ουρολόγων, Ενδοκρινολόγων, Ογκολόγων κλπ.
Ενθαρρύνουμε την ενεργή συμμετοχή και την αλληλεπίδραση με τους συνεργάτες μας με κοινό
στόχο την άψογη ιατρική φροντίδα, την ψυχολογική υποστήριξη και την επιτυχία.
Οργανώνουμε τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με πρακτική άσκηση στο Κέντρο μας, για
συναδέλφους Γυναικολόγους, Εμβρυολόγους και Νοσηλευτικό προσωπικό.
Η Μονάδα μας καλοσωρίζει τη συνεργασία με όλους του συναδέλφους, εξειδικευμένους και
μη, που μοιράζονται το παραπάνω όραμα.
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Γιατί εμάς
Προσωπική φροντίδα κάθε ζευγαριού, με 24ωρη δυνατότητα επικοινωνίας.
Περιορισμένος αριθμός ζευγαριών σε πρόγραμμα θεραπείας κάθε μήνα, με στόχο την υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών.
Έμπειρο επιστημονικό προσωπικό σε μία υπερσύγχρονη μονάδα.
Έρευνα και ανάπτυξη με διαρκή ερευνητική δραστηριότητα και προγράμματα επιστημονικής
εκπαίδευσης.
Πιστοποίηση ISO 9001 : 2008 για την ποιότητα των υπηρεσιών της Μονάδας.

19

Ολιστική προσέγγιση

Ψυχολογική υποστήριξη

Ομοιοπαθητική

Έμπειροι επιστήμονες ψυχικής υγείας, οι οποίοι κατανοούν τις συναισθηματικές
ιδιαιτερότητες του υπογόνιμου ζευγαριού, είναι διαθέσιμοι σε όλα τα στάδια θεραπείας.

Στόχος του προγράμματος είναι η κατάλληλη προετοιμασία για τη θεραπεία, με ανακούφιση των
συμπτωμάτων και υποστήριξη του ζευγαριού.

Διαιτολόγος

Βελονισμός

Η Διαιτολόγος μας στοχεύει, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα διατροφής γονιμότητας, να
αυξήσει τις πιθανότητες σύλληψης.

Το Πρόγραμμα Βελονισμού στοχεύει στη βελτίωση της γονιμότητας και στη μείωση του άγχους
που σχετίζεται με τη θεραπεία.

Γιόγκα

Δραματοθεραπεία

Το Πρόγραμμα Γιόγκα αποσκοπεί στην καλή φυσική κατάσταση και το διαλογισμό με στόχο
την ενίσχυση της γονιμότητας.

Πρόγραμμα βασισμένο στην τέχνη, τη μουσική και τη ζωγραφική. Σκοπός, η συναισθηματική
υποστήριξη και η ενίσχυση της συντροφικότητας του ζευγαριού.
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Πρός Λευκό Πύργο

Που είμαστε

Διεύθυνση
Αδριανουπόλεως 6
55 133 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη

Πρόσβαση
Η πρόσβαση είναι εύκολη, είτε με αστική συγκοινωνία (www.oasth.gr) , είτε με το αυτοκίνητο.

Στάθμευση
Υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης στάθμευσης στους γύρω δρόμους.
Επιπλέον υπάρχει φυλασσόμενος υπόγειος χώρος στάθμευσης με μικρό κόστος.

Τοποθεσία
4 χλμ από τον Λευκό Πύργο
4 χλμ από τον Περιφερειακό (έξοδος Καλαμαριά)
12 χμ από το Αεροδρόμιο
Λεπτομερείς χάρτες και οδηγίες θα βρείτε στο www.embryoclinic.eu

Πρός αεροδρόμιο
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Αδριανουπόλεως 6
55 133 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Τ + 30 2310 420020
F + 30 2310 420009
www.embryoclinic.eu
info@embryoclinic.eu
facebook.com/embryoclinic

Scan me

