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Η ιατρική ομάδα του Κέντρου, με επικεφαλής τον Dr Ηλία Γ.
Τσάκο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στην Αγγλία,
είναι εξειδικευμένη στη Χειρουργική Γυναικολογία, στην
Υπογονιμότητα, στη Μαιευτική και στις παθήσεις Μαστού.
Ηλίας Τσάκος FRCOG,
Χειρουργός Γυναικολόγος – Μαιευτήρας
Διαπιστευμένο Μέλος Βρετανικής Ακαδημίας Γυναικολόγων
Δρ. Κανελίνα Μπίμπα - Τσάκου PhD,
Ειδικός Χειρουργός - Παθήσεις Μαστού
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Αθανάσιος Τολίκας, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Στέλιος Κατσανίκος, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Κέντρο

Ìáóôüò
Μαστολόγος του Κέντρου είναι η Δρ. Κανελίνα ΜπίμπαΤσάκου PhD, Ειδικός Χειρουργός.
Η Μαστολόγος αναλαμβάνει το Ιατρείο Μαστού και
την χειρουργική αντιμετώπιση.
Στο ιατρείο μαστού απευθύνονται:
• Γυναίκες με ευρήματα στην ψηλάφηση, στη μαστογραφία
ή στον υπέρηχο μαστών.

Το Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας αποτελεί πρότυπο
Κέντρο διεθνώς και είναι πιστοποιημένο για την ποιότητα των
υπηρεσιών του από την TUV Rheinland κατά ISO 9001:2008.
Σκοπός μας η εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών και
η παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής φροντίδας,
με ειλικρίνεια, σεβασμό και αγάπη για τον άνθρωπο.
Προνόμια των ασθενών μας
• 24-ωρη ιατρική κάλυψη για επείγοντα περιστατικά.
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (φαρμάκων & εξετάσεων).

• Γυναίκες υψηλού κινδύνου
(ιστορικό πάθησης μαστού, χρήση ορμονών, επιβαρυμένο κληρονομικό ιστορικό κ.λπ.)

• Ψηφιακός ιατρικός φάκελος με δυνατότητα πρόσβασης
των ασθενών.

• Γυναίκες που παραπέμπονται από ιατρούς
άλλων ειδικοτήτων.

• Ηλεκτρονική αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων.

• Γυναίκες με “δύσκολους”μαστούς
(πυκνοί μαστοί, δυσπλαστικοί μαστοί, ινοκυστική νόσος,
ενθέματα σιλικόνης κ.λπ.)

• Δυνατότητα ηλεκτρονικού ραντεβού (e-appointment).
• Ηλεκτρονική έκδοση ιατρικών άρθρων (e-newsletter).
• Ηλεκτρονική υπενθύμιση ραντεβού.

• Γυναίκες με επείγοντα προβλήματα
(φλεγμονή, απόστημα, μαστίτιδα λοχείας κ.λπ.)
• Άνδρες με παθήσεις μαστού
(ογκίδια μαστών, γυναικομαστία κ.λπ.)
Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών περιλαμβάνει
ολόκληρο το φάσμα των διαγνωστικών (π.χ. βιοψία υπό
υπερηχογραφικό έλεγχο) και θεραπευτικών επεμβάσεων
(π.χ. τμηματεκτομή, μαστεκτομή κ.λπ.). Ιδιαίτερη έμφαση
δίδεται στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών που
συνδυάζουν την ασφάλεια και την ελάχιστη παρέμβαση.
Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων
με τη χρήση της τεχνικής “λεμφαδένα φρουρού”.
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Γυναικολογία
Καλύπτεται ολόκληρη η έκταση της Γυναικολογίας με
έμφαση στη χειρουργική Γυναικολογία που περιλαμβάνει
ενδοσκοπικές επεμβάσεις (λαπαροσκόπηση,
υστεροσκόπηση), την “κλασσική” χειρουργική
(λαπαροτομία) και διακολπικές επεμβάσεις.
Η πολυετής και πιστοποιημένη εκπαίδευση του Dr Ηλία
Τσάκου, στην Αγγλία, σε συνδυασμό με την 20-ετή
εμπειρία, τις τακτικές μετεκπαιδεύσεις στο εξωτερικό και
την υψηλή τεχνολογία τοποθετούν την ομάδα μας σε πολύ
υψηλό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Επιπλέον, στο Κέντρο λειτουργούν τα εξής εξειδικευμένα
Ιατρεία:
• Ιατρείο Πρόληψης
(Τεστ Παπανικολάου, διακολπικό υπερηχογράφημα,
έλεγχος μαστών)
• Ιατρείο Παθολογίας Ενδομητρίου
(διάγνωση και αντιμετώπιση καταστάσεων όπως
αιμορραγίας μήτρας, πολύποδες και ινομυώματα
ενδομητρίου, συμφύσεις ενδομητρίου κ.λπ.)
• Ιατρείο Εμμηνόπαυσης
(έλεγχος οστεοπόρωσης, ορμονική υποκατάσταση,
υποστηρικτική αγωγή)
• Ιατρείο Τραχήλου
(HPV τεστ, κολποσκόπηση, εμβόλιο κατά του καρκίνου
του τραχήλου)
• Ιατρείο Πολυκυστικών Ωοθηκών
(εξατομικευμένη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση
ανάλογα με τη βαρύτητα και τα συνοδά συμπτώματα)

Γονιμότητα
Η αντιμετώπιση της γονιμότητας αποτελεί μία από τις
βασικές δραστηριότητες του Κέντρου.
Η επιστημονική ομάδα περιλαμβάνει εξειδικευμένους
Γυναικολόγους Αναπαραγωγής, Εμβρυολόγους, Μαία /
Συντονίστρια και έμπειρο βοηθητικό προσωπικό.
Υπηρεσίες
• Διερεύνηση και διάγνωση του υπογόνιμου ζευγαριού.
• Οργάνωση εξετάσεων και θεραπείας.
• Ενδοσκοπικός έλεγχος γυναίκας (λαπαροσκόπηση,
υστεροσκόπηση, σαλπιγγογραφία)
• Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
- Πρόκληση ωορρηξίας
- Τεχνητή Σπερματέγχυση (IUI)
- Εξωσωματική γονιμοποίηση, κλασσική (IVF) και
μικρογονιμοποίηση (ICSI)
Στο Κέντρο διατίθεται πλήρης υποδομή και τεχνογνωσία
για την πραγματοποίηση του συνόλου των σύγχρονων
μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Δωρεάν παροχές για γυναίκες σε πρόγραμμα εξωσωματικής:
• Εκτίμηση Μαστολόγου.
• Συμβουλευτική συνεδρία με Διαιτολόγο.

Μαιευτική
Το Κέντρο διαθέτει τρεις Μαιευτήρες και μία Μαία που
προσφέρουν πλήρη κάλυψη των εγκύων σε 24-ωρη βάση.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τελευταίας γενιάς
υπερηχογράφους (GE 2010 και Philips 2009)
και Καρδιο-Τοκογράφο.
Το Κέντρο οργανώνει τακτικά Ημερίδες Μαιευτικής για
νέους γονείς, όπου παρουσιάζονται σύγχρονα θέματα
σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.
Η ιατρική ομάδα του Κέντρου έχει εκδώσει τον “Οδηγό
για Νέους Γονείς” που διανέμεται δωρεάν, και περιέχει
σύγχρονα δεδομένα και οδηγίες σχετικά με την
εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία.
Επιπλέον παροχές μαιευτικής (χωρίς χρέωση):
• Έντυπος “Οδηγός για Νέους Γονείς”
• Συμβουλευτική συνεδρία με Διαιτολόγο
• Συνεδρίες ψυχοπροφύλαξης με τη Μαία του Κέντρου
Κλινική “Άγιος Λουκάς”
• Το Κέντρο συνεργάζεται με την Κλινική "Άγιος Λουκάς"
από το 1999 και ο Dr Ηλίας Τσάκος είναι Υπεύθυνος του
Μαιευτικού & Γυναικολογικού τμήματος από το 2000 έως
και σήμερα.
• Ο "Άγιος Λουκάς" είναι μία Γενική Κλινική που καλύπτει
την πλειοψηφία των ιατρικών ειδικοτήτων και διαθέτει
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

• Συμβουλευτική συνεδρία με Ψυχολόγο.
• Συμβουλευτική συνάντηση με Δραματοθεραπεύτρια.
• Ημερίδες Γονιμότητας.

Το Μαιευτικό και Γυναικολογικό τμήμα είναι εξοπλισμένο με
σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και στελεχωμένο από έμπειρο
προσωπικό που περιλαμβάνει Μαίες, Αναισθησιολόγους
και Παιδιάτρους σε 24-ωρη βάση.

