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Ταυτότητα 
Η Ομάδα της Gyn Care IVF
Αξίες 
Γιατί να επιλέξετε την Gyn Care IVF
Ποιοι επιλέγουν την Gyn Care IVF
Ιατρικές Υπηρεσίες 
Μέθοδοι & Τεχνικές
Συνεργασίες
Πρόσβαση & Στοιχεία Επικοινωνίας
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Με σεβασμό, αφοσίωση, μεθοδικότητα 
και ιατρική γνώση, διερευνούμε το 
ιατρικό ιστορικό με κάθε λεπτομέρεια.

Όλο το επιστημονικό προσωπικό 
αξιολογεί την ανάγκη για εξειδικευμένες 
διαγνωστικές εξετάσεις και σχεδιάζει 
εξατομικευμένο πρωτόκολλο θεραπείας 
σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και το 
προφίλ σας.

Δίνουμε έμφαση στην πλήρη και 
ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, ώστε να 
γνωρίζετε το σύνολο των επιλογών που 
έχετε στην διάθεσή σας. Επενδύουμε σε 
μια γόνιμη συνεργασία μαζί σας, ενώ οι 
υπηρεσίες μας προσφέρονται σε προσιτό 
κόστος για όλους. Αναπτύσσουμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης και σεβασμού απέναντι 
στον πολύτιμο αγώνα σας. Σχέσεις που 
τελικά οδηγούν στην εκπλήρωση και της 
δικής μας αποστολής…

να βοηθήσουμε δυναμικά τόσο 
τη γυναίκα όσο και τον άνδρα 
να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
γονιμότητας και να φέρουν στον κόσμο 
μια Νέα Ζωή.

Η επιτυχία της ομάδας μας οφείλεται 
στον συνδυασμό της πολυετούς 
εμπειρίας, της συνεχούς εκπαίδευσης 
σε καινοτόμες τεχνολογίες (Α.Ι.) 
γονιμότητας, της νέας γενιάς ιατρικής 
γνώσης και της ανθρωποκεντρικής 
προσέγγισής μας.

Μιλάμε τη Γλώσσα σας… 
Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά και Ρώσικα.

Σε κάθε στάδιο παρουσιάζουμε τις 
επιλογές σας και μαζί αποφασίζουμε 
για το επόμενο βήμα!

Πετυχαίνουμε υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας.

Στην Gyn Care IVF Greece & Italy ενώνουμε τις δυνάμεις μας Ιατροί Εξειδικευμένοι 
σε θέματα Γονιμότητας, Γυναικολόγοι, Κλινικός Εμβρυολόγος, Ψυχολόγος και 
Μαίες, με μεγάλη κλινική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ιατρεία της Gyn Care IVF Greece & Italy βρίσκονται 1 στο κέντρο της Αθήνας και 
4 ιατρεία στις πόλεις της Ιταλίας, Ρώμη, Μιλάνο, Μπάρι, Όρμπετέλο.

Gyn Care IVF Greece & Italy
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Ο Δρ. Ευάγγελος Σακκάς γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε 
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ειδικεύτηκε για έναν χρόνο στην 
Γενική Χειρουργική στο νοσοκομείο Ελπίς, 
ενώ μετέπειτα συνέχισε στη Μαιευτική 
και Γυναικολογία στις Βρυξέλλες στο 
πανεπιστήμιο του ULB (Universite Libre de 
Bruxelles). 

Έχει κάνει μετεκπαίδευση στη Γυναικεία 
Αναπαραγωγή, παρακολουθώντας επιτυχώς το 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Επιπροσθέτως, έχει μετεκπαιδευτεί στην 
εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) στο 
μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κέντρο 
εξωσωματικής UZ Brussel. Το συγκεκριμένο 
κέντρο είναι γνωστό για τις πολυάριθμες 
μελέτες του, με σημαντικότερη την ανακάλυψη 
της, πλέον γνωστής, τεχνικής ICSI.

Διετέλεσε επιμελητής του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Brugmann ULB (Université 

Libre de Bruxelles) για δύο χρόνια.

Επιπλέον, ο Δρ. Ευάγγελος Σακκάς κατέχει 
άλλους τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους, στην 
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή από το 
πανεπιστήμιο Paris Descartes, στην παιδική 
και εφηβική γυναικολογία υπό την αιγίδα 
της Société Française de Pédiatrie και στην 
ουρογυναικολογία από το Université de 
Versailles.

Τέλος, έχει αποκτήσει τον διδακτορικό του 
τίτλο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Είναι ενεργό μέλος της Αμερικανικής Εταιρείας 
Αναπαραγωγής (American Fertility Society), 
της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής 
Εταιρείας, της Γυναικολογικής Εταιρείας 
Υπερήχων, καθώς και της Ελληνικής Εταιρείας 
Γυναικολογικής Ογκολογίας.

Δε σταματά να μελετάει και να επιμορφώνεται, 
ενώ συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα και παρουσιάζει 
πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά. 

Ο Δρ. Ευάγγελος Σακκάς είναι πατέρας 
τριών παιδιών στα οποία αφιερώνει  τον 
προσωπικό χρόνο της καθημερινότητάς του, 
ενώ συγχρόνως είναι λάτρης της μουσικής 
και του πιάνου.

Ξεχωρίζει για τα πιστεύω και την κουλτούρα 
του που βασίζονται στον σεβασμό της 
γυναικείας και ανδρικής Αξιοπρέπειας, της 
Διαφάνειας στις διαδικασίες, ενώ ασκεί την 
Ιατρική πάντα με επίκεντρο τον Άνθρωπο. 
Δεν είναι τυχαίο ότι τα ζευγάρια νιώθουν 
ζεστασιά, οικειότητα και ασφάλεια μαζί του. 

Είναι συνεργάτης των νοσοκομείων ΡΕΑ, UZ 
Brussel και Brugmann Βρυξελλών.

Μιλάει απταίστως ελληνικά, αγγλικά, 
γαλλικά και ιταλικά. 

Δρ. Ευάγγελος Σακκάς 

Δρ. Γρηγόριος Ε. Σακκάς 

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος με εξειδίκευση στην Εξωσωματική 
γονιμοποίηση (IVF) και γυναικολογική ενδοκρινολογία.

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
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Ο Δρ. Γρηγόριος Σακκάς γεννήθηκε στην Αθήνα 
και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Έχει ειδικευθεί στη Γυναικολογία και Μαιευτική 
στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
και στο ιατρείο Στειρότητος και Γονιμότητος 
του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο Γενικό Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”.

Μετά το πέρας της ειδικότητάς του, 
εξειδικεύτηκε στο Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο του Εδιμβούργου (Simpson 
Centre for Reproductive Health of Royal 
Infirmary of Edinburgh) πάνω σε θέματα 
μικροχειρουργικής σαλπίγγων.

Παρακολουθεί εδώ και μία δεκαετία και 
συνεργάζεται με την Πανεπιστημιακή 
Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
Charite Campus Wirchow του Βερολίνου 
(Klinik für Gynäkologie και Klinik für Geburts-
medizine Berlin).

Εκτελεί ενδοσκοπικές επεμβάσεις στο 
Μαιευτήριο «ΡΕΑ» (Λαπαροσκοπήσεις και 

Υστεροσκοπήσεις) καθώς και εφαρμογή 
επεμβάσεων  με “Laser”, ιδιαιτέρως σε 
περιστατικά νοσούντων από ιό πλακωδών 
κονδυλωμάτων HPV. 

Πρωτοπόρος στην προώθηση του 
εμβολιασμού για την πρόληψη της μετάδοσης 
του ιού του HPV (Πλακωδών κονδυλωμάτων) 
ιδιαιτέρως με δημόσιες εμφανίσεις (TV, 
Ραδιόφωνο, Περιοδικό - Τύπο κ.ά.).

Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών 
εργασιών και έχει συμμετάσχει σε πολλά 
Διεθνή Συνέδρια.

Με εμπειρία παραπάνω από 20 χρόνια, 
ασχολείται με απαιτητικές γυναικολογικές 
επεμβάσεις.

Η πορεία του στον χρόνο τον δίδαξε να 
εστιάζει την προσοχή του στην παραμικρή 
λεπτομέρεια που μπορεί να καθορίσει την 
τελική έκβαση της θεραπείας.

Μιλά απταίστως ελληνικά, γερμανικά, 
αγγλικά και γαλλικά.  

2.  Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ GYN CARE IVF
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Απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico 2.
Ειδικεύθηκε στη Μαιευτική και Γυναικολογία 
στις Βρυξέλλες στο UCL (Université 
Catholique de Louvain) με τον διεθνούς 
φήμης καθηγητή Jacques Donnez, γνωστό 
για την ομόλογη μεταμόσχευση ωοθηκικού 
ιστού σε ασθενείς με ιστορικό καρκίνου.

Διετέλεσε επιμελήτρια του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Saint Luc ULC για 3 χρόνια και 
υπεύθυνη του τομέα εμμηνόπαυσης.

Η εξειδίκευσή της - Μεταπτυχιακό - έγινε 
στην ουρογυναικολογία στο Université de 
Versailles και στη γυναικολογική ογκολογία 
στο πανεπιστήμιο Paris Descartes.

Συνεργάτης των Νοσοκομείων ΡΕΑ καθώς 
και Saint Luc Βρυξελλών.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στο 
εξωτερικό και στην Ελλάδα, καθώς και έχει 
συγγράψει πολλαπλές εργασίες σε ξένα και 
ελληνικά περιοδικά.

Αποτελεί υποψήφια διδάκτωρ του - 
Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico 2.

Ως γιατρός, γυναίκα και μητέρα 3 παιδιών, 
νιώθει την αγωνία  και ακολουθεί με αφοσίωση 
και ενσυναίσθηση κάθε γυναίκα ξεχωριστά 
στον αγώνα της προς τη μητρότητα.

Ομιλεί ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και 
ελληνικά.

Δρ. Ραφαέλλα Βοτίνο

Δημήτρης Παπαδόπουλος

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος με εξειδίκευση στην 
Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

Κλινικός Εμβρυολόγος
Υπεύθυνος Εργαστηρίου Μονάδας Γονιμότητας ΡΕΑ. Ο Κλινικός Εμβρυολόγος Δημήτρης 

Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Ρωσία και 
μεγάλωσε στα Γιαννιτσά.

Είναι εξειδικευμένος στον τομέα της 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής και συγκεκριμένα 
στην Κλινική Εμβρυολογία. 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσής του 
είναι στη Βιολογία της Αναπαραγωγής 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Το Πτυχίο Βιολογίας το 
έλαβε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.

Ο Κλινικός Εμβρυολόγος Παπαδόπουλος 
είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση ενός 
συνόλου εμβρυολογικών και ανδρολογικών 
εργαστηριακών τεχνικών που αφορούν το 
χειρισμό ανθρώπινων γαμετών και εμβρύων. 
Διαχειρίζεται κύκλους εξωσωματικής 
γονιμοποίησης IVF, προεμφυτευτικό έλεγχο 
PGD και αντιμετωπίζει ειδικά θέματα 
γυναικείας και ανδρικής υπογονιμότητας.

Βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, 
σχετικά με Τεχνικές Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής. 

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι παντρεμένος 
και πατέρας δυο παιδιών με τα οποία 
απολαμβάνει τη φύση με κάθε ευκαιρία.

Ξεχωρίζει για την Ευθύτητα, την Ειλικρίνεια 
και την Επιστημονική Αλήθεια στην 
επικοινωνία του με κάθε ζευγάρι, με το 
οποίο ασχολείται σε βάθος.

Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα.
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Η Ροζίνα Παλαιολόγου ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Ψυχολογίας, της σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Είναι πιστοποιημένη στη Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία από την Ελληνική 
Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γνωσιακών - 
Συμπεριφοριστικών Θεραπειών.
Επιπρόσθετα, αποτελεί πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια Mindfulness Based Stress Reduction 
(MBSR), το οποίο αποτελεί πρόγραμμα μείωσης του στρες από το Centre of Mindfulness in 
Medicine, Health Care & Society, του τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Brown & στο 
Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ.

Στην ομάδα της Gyn Care IVF υποστηρίζει, αξιολογεί και συμβουλεύει ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν θέματα υπογονιμότητας. 

Μέσα από τη θεραπευτική πρακτική του Mindfulness που εφαρμόζει, επιτυγχάνει τη μείωση 
του στρες και αυξάνει τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Το mindfulness ως κομμάτι της 
θεραπείας βοηθά στη διαχείριση των συναισθηματικών μεταπτώσεων, μειώνει το άγχος, 
τον θυμό, τη θλίψη, βελτιώνει τη σχέση με τον σύντροφο, τους φίλους, την οικογένεια και 
τους συνεργάτες.

Επιπρόσθετα, ασχολείται με την εκπαίδευση εγκύων στην ανάπτυξη συναισθηματικής 
ανθεκτικότητας, στη διαχείριση του στρες της λοχείας, καθώς επίσης και στην πρόληψη της 
επιλόχειου κατάθλιψης.

Στα ειδικά ενδιαφέροντά της εντάσσεται και η ψυχική υγεία της γυναίκας. Αποτελεί ιδρυτικό 
μέλος στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας, η οποία προωθεί ζητήματα που άπτονται 
της ψυχικής υγείας της γυναίκας και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με αυτή σε βιολογικό, 
κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο.

Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

Ροζίνα Παλαιολόγου 

Σταυρούλα Γκίκα 

Χριστίνα Γιουλβανίδου

Ψυχολόγος –  Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής 
Ψυχοθεραπείας & Mindfulness.

Μαία

Μαία

Η μαία Σταυρούλα Γκίκα είναι Αριστούχα 
Πτυχιούχος του Τμήματος Μαιευτικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια σχετικά 
με την προετοιμασία των ζευγαριών για 
τον τοκετό και τη λοχεία. Επιπλέον έχει 
παρακολουθήσει ημερίδες για τον θηλασμό 
και τον φυσιολογικό τοκετό.

Είναι μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων 
Μαιών-Μαιευτών Αθήνας.

Ομιλεί άπταιστα ελληνικά, αγγλικά και 
γερμανικά.

Η μαία Χριστίνα Γιουλβανίδου είναι απόφοιτη 
του Ελληνοαμερικάνικου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος - Κολλέγιο Ψυχικού και πτυχιούχος 
του Τμήματος Μαιευτικής Αθηνών.

Έχει παρακολουθήσει πολλά συνέδρια και 
ημερίδες που σχετίζονται με τον φυσιολογικό 
τοκετό, την παθολογία κύησης, τη γονιμότητα 
και τη στειρότητα. Το θέμα της πτυχιακής 
της εργασίας είναι «Προγεννητικός δεσμός 
μητέρας και εμβρύου».

Είναι μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων 
Μαιών-Μαιευτών Αθήνας.

Ομιλεί ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα.

Οι Μαίες μας παίζουν ενεργό ρόλο στην ομάδα μας, αφού σας υποστηρίζουν και 
σας ενημερώνουν για διαδικασίες και πρακτικά ζητήματα. Βρίσκονται σταθερά 
δίπλα σας, παρούσες και πολύτιμες βοηθοί σας, ενώ σας προετοιμάζουν και 
σας εκπαιδεύουν για κάθε στάδιο της διαδικασίας.
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3.  ΑΞΙΕΣ
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Η ομάδα ειδικών της Gyn Care IVF μοιράζεται το ίδιο όραμα και ενστερνίζεται τις ίδιες 
Ανθρωπιστικές Αξίες και την Ιατρική Ηθική. Κάθε ένα επιστημονικό μέλος της δεσμεύεται 
να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να επιτευχθεί το θετικό αποτέλεσμα.

4.  ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗΝ GYN CARE IVF

ΣΑΣ ΟΔΗΓΟΥΜΕ 
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ 
ΣΤΟΧΟ ΣΑΣ.

15 λόγοι που η Όμάδα της 
Gyn Care IVF ξεχωρίζει:

Εξειδίκευση Ιατρικού 
Προσωπικού.

Ποιότητα και Ασφάλεια.

Τεχνολογία & Υπερσύγχρονο 
Εργαστήριο. New Life LOADING…
In The Lab.

Eξατομικευμένη αντιμετώπιση 
και ενδεδειγμένη θεραπεία που 
ταιριάζει σε κάθε ζευγάρι. 

Έμφαση στην αρχική 
διερεύνηση του προβλήματος 
γονιμότητας. 

Όλα τα επιστημονικά μέλη της ομάδας 
έχουν ιατρική εξειδίκευση στον τομέα της 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής. Ασχολούνται 
αποκλειστικά  με προβλήματα γονιμότητας, 
αφιερώνοντας όλο το χρόνο τους σε μελέτες, 
έρευνα και πρακτική εφαρμογή τόσο στη 
διερεύνηση όσο και στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση της υπογονιμότητας. Διαθέτουν 
μεγάλη κλινική εμπειρία και γνώση, που 
απορρέει από τη συνεχή εφαρμογή των 
σύγχρονων εξελίξεων τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό.

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται 
ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. 
Η προσοχή μας είναι εστιασμένη στο 
σχεδιασμό των κατάλληλων εξατομικευμένων 
πρωτοκόλλων, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο 
τη γυναίκα και ελαχιστοποιώντας τις 
περιπτώσεις ανεπιθύμητων παρενεργειών, 
όπως η υπερδιέγερση των ωοθηκών. 

Η τεχνολογική υποδομή της κλινικής εγγυάται 
ότι επιτυγχάνονται οι καλύτερες συνθήκες 
για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των 
εμβρύων.

    Τεχνολογίες αιχμής, Τεχνητή Νοημοσύνη 
αλλά και Εφαρμοσμένες Πρακτικές που 
απαιτούν προηγμένη τεχνογνωσία και 
πολυετή εμπειρία από εξειδικευμένο κλινικό 
εμβρυολόγο.

    24ωρη παρακολούθηση όλων των 
παραμέτρων του εργαστηριακού 
περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη δυνατή ποιότητα των εμβρύων. 

Σαν ζευγάρι έχετε ένα μοναδικό 
ιατρικό ιστορικό που επηρεάζει τις 
δικές σας πιθανότητες επιτυχίας. Δεν 
αντιμετωπίζεστε σαν αριθμοί. Κάθε ζευγάρι 
χαράζει τη δική του μοναδική διαδρομή 
προς τη γονεϊκότητα.

Θεωρούμε ότι το πρώτο βήμα είναι 
καθοριστικό. Αυτό είναι ο στοχευμένος 
έλεγχος και η διαπίστωση της αιτίας 
υπογονιμότητας. Το επιστημονικό προσωπικό 
αξιολογεί την ανάγκη για εξειδικευμένες 
διαγνωστικές εξετάσεις, ώστε να εμφανιστούν 
αθέατοι εχθροί, όπως η ενδομητρίτιδα. 

Το ανάλογο πλάνο θεραπείας καθορίζεται, 
μετά τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ είναι 
καταλυτικής σημασίας για το θετικό 
αποτέλεσμα οποιασδήποτε προσπάθειας.
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Υψηλά Ποσοστά Επιτυχίας. 

Ευελιξία.  

Σεβασμός. 
Άμεσο Πρόγραμμα Δωρεάς 
Ωαρίων, Σπέρματος, Εμβρύων.

Ερευνητικό έργο με άμεση 
εφαρμογή των αποτελεσμάτων. 

Ενημερωτικό υλικό. 

Πρόγραμμα Παρένθετης 
Μητρότητας.

Χαμηλό Κόστος. 

Φροντίδα Ασθενή / Διαρκής 
Επικοινωνία. 

Ψυχολογική υποστήριξη. 

Τα δικά μας αποτελέσματα δεν 
αποτυπώνονται με άψυχους αριθμούς, αλλά 
φορούν πάνες και κάνουν αγκαλιές. Εγγύησή 
μας είναι ότι δίνουμε κάθε δυνατότητα 
επιτυχίας, σε όσους μας εμπιστεύονται.  

Δε σταματάμε. Ελπίζουμε και προσπαθούμε 
μπροστά σε δύσκολα περιστατικά, 
όπου άλλα κέντρα έχουν αποτύχει ή δεν 
αναλαμβάνουν, όπως η εξωσωματική 
γονιμοποίηση σε γυναίκες άνω των 45 ετών.

Οι διαδικασίες IVF προσαρμόζονται 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που μπορείτε 
να ακολουθήσετε και τον τρόπο ζωής σας. 
Προσαρμοζόμαστε απόλυτα στις δικές σας 
ανάγκες και προγραμματισμό, χωρίς να 
σας υποχρεώνουμε να ακολουθήσετε το 
δικό μας πρόγραμμα. 

Η θεραπεία δεν επηρεάζει πρακτικά τη 
ζωή του ζευγαριού. Εκτός από την ιατρική 
παρακολούθηση για υπερηχογραφικούς 
ελέγχους και τη λήψη φαρμάκων, το 
ζευγάρι μπορεί να συνεχίσει όσα έκανε, 
χωρίς να αλλάξει την καθημερινότητά του.

Αναγνωρίζουμε τις διαφορετικές 
ανάγκες και επιθυμίες του καθενός και με 
επίκεντρο τη διαφάνεια, προσπαθούμε 
να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης 
σας. Ο σεβασμός στο γυναικείο σώμα 
είναι απόλυτος, ενώ με διακριτικότητα και 
εχεμύθεια προσεγγίζουμε τους ανδρικούς 
παράγοντες  υπογονιμότητας.

Τα προγράμματά μας δεν έχουν λίστες 
αναμονής και προσφέρουν επιλογή από 
έναν κατάλογο με δότριες και δότες που 
τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και έχουν 
περάσει από αυστηρούς ελέγχους. Οι έλεγχοι 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένο ιστορικό, 
(ιατρικό, κοινωνικό και οικογενειακό), καθώς 
επίσης κλινικές εξετάσεις, ψυχολογική 
εκτίμηση, ελέγχους για μολυσματικές 
νόσους, για ανοσολογικά και γενετικά 
κληρονομούμενα νοσήματα.

Οι διαδικασίες γίνονται με συγκεκριμένη 
κάθε φορά δότρια ή δότη, με βάση τα 
χαρακτηριστικά του ζευγαριού και τη χρήση 
φρέσκων ωαρίων ή σπέρματος ή εμβρύων.
Σε όλες τις περιπτώσεις η δωρεά, σύμφωνα 
με την Ελληνική Νομοθεσία, είναι ανώνυμη 
και υποχρεούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να 
υπογράψουν ειδικά έγγραφα συγκατάθεσης.

Εκπαιδευόμαστε συνεχώς για τις εξελίξεις, συμμετέχουμε ενεργά στο επιστημονικό 
περιβάλλον, δημοσιεύοντας προσωπικές και κλινικές έρευνες και ακολουθούμε τις 
πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, για να σας προσφέρουμε τα μεγαλύτερα δυνατά 
ποσοστά επιτυχίας.

Έχουμε σχεδιάσει για εσάς, σε διαφορετικές γλώσσες, πλούσιο ενημερωτικό ́υλικό,́ 
σε έντυπη μορφή, καθώς επίσης διαθέτουμε επικαιροποιημένο ιστότοπο, και social 
media κοινότητες, όπου αναρτούμε χρήσιμο υλικό, όπως video. 

Στην παρένθετη μητρότητα, μια γυναίκα κυοφορεί και γεννά, ύστερα από 
εξωσωματική γονιμοποίηση, με χρήση γονιμοποιημένου ωαρίου ξένου προς την ίδια, 
για λογαριασμό μιας άλλης γυναίκας η οποία επιθυμεί να αποκτήσει ένα παιδί, αλλά 
αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους.

Η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται μόνο με δικαστική άδεια, που χορηγείται πριν 
από τη μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου. Ο ρόλος της παρένθετης μητέρας 
είναι ξεκάθαρα διαδικαστικός, χωρίς να σχετίζεται βιολογικά.

Η ομάδα της Gyn Care IVF με πλήρη ενσυναίσθηση υποστηρίζει 
τα ζευγάρια που θέλουν να γίνουν γονείς, προσφέροντας 
ανταγωνιστικά, οικονομικά πακέτα υπηρεσιών χωρίς κρυφές 
χρεώσεις.

Η δημιουργία μια Νέας Ζωής δεν μπορεί να αποτυπωθεί με 
αριθμούς, νούμερα και ευρώ. Η αξία της είναι ανεκτίμητη. 
Παρ’ όλα αυτά, τα οικονομικά δεδομένα της εποχής 
δημιουργούν για πολλά ζευγάρια εμπόδια και πρόσθετες 
δυσκολίες. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι δαπανηρή 
διαδικασία. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΕΟΠΥΥ 
συμμετέχει σε σημαντικό βαθμό. Eίμαστε δίπλα σας σε κάθε 
βήμα, βοηθώντας στις διαδικασίες που αφορούν τη χορήγηση 
των φαρμάκων, την κάλυψη των εξετάσεων, των δαπανών και 
τις χορηγούμενες άδειες από τους ασφαλιστικούς φορείς. 
Επίσης, σας καθοδηγούμε να ετοιμάσετε τον πλήρη ιατρικό 
φάκελο προς υποβολή στην επιτροπή Εξωσωματικής του 
ΕΟΠΥΥ. 

Ο λόγος που κρατάμε το κόστος των θεραπειών χαμηλό είναι 
επειδή:

1. Χρεώνουμε μόνο τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζεστε 
και όχι τυποποιημένα πακέτα υπηρεσιών.
2. Απλοποιούμε τις διαδικασίες μέσω υιοθέτησης καινοτόμων 
μεθόδων.
3. Προσφέρουμε υψηλά ποσοστά επιτυχίας με την πρώτη 
προσπάθεια.
Δεν αφήνουμε τίποτα να σας σταθεί εμπόδιο…

Όλο το προσωπικό είμαστε διαθέσιμο 24 
ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 
ενώ τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται στη 
διάθεσή σας για άμεση επικοινωνία. 
Είναι το λιγότερο που μπορούμε να σας 
προσφέρουμε.

Η ολιστική προσέγγιση κάθε ζευγαριού 
είναι προτεραιότητά μας, για αυτό 
έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας τη 
συμπληρωματική θεραπεία mindfulness, 
ώστε να φροντίσουμε τις ανάγκες του 
Νου, του Σώματος και του Πνεύματος 
ταυτόχρονα. Η ψυχική σας υγεία είναι 
εξίσου σημαντική για εμάς. 

6

8

9 12

13

14

15

11

10

7



15. 16.

Η Gyn Care IVF Greece & Italy έδωσε 
την ευκαιρία σε εκατοντάδες ζευγάρια 
από όλο τον κόσμο, να γεμίσουν την 
αγκαλιά τους και την καρδιά τους για 
πάντα. Εκτός από τους Έλληνες από 
όλη τη χώρα, ενδιαφερόμενα ζευγάρια 
ταξιδεύουν για να φτάσουν σε εμάς και 
εμείς στεκόμαστε δίπλα τους σε αυτό 
το ταξίδι. 
Μέσα από δυνατές συνεργασίες με 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, σας φέρνουμε 
σε επαφή με υπεύθυνους ιατρικού 
τουρισμού. Υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής ολοκληρωμένου πακέτου 
παροχών προσαρμοσμένο στις δικές 

σας ανάγκες και επιθυμίες για όλες 
τις ημέρες παραμονής σας στην 
πρωτεύουσα. Έχετε την δυνατότητα να 
επιλέξετε ανάμεσα σε πολυάριθμους 
χώρους φιλοξενίας (ξενοδοχεία), 
χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας 
(εστιατόρια, μουσεία) πολύ κοντά 
στο συνεργαζόμενο νοσοκομείο.

Με αυτό τον τρόπο συνδυάζετε τις 
προσφερόμενες ιατρικές μας υπηρεσίες 
με την αναψυχή και την ξεκούραση.

Θέλουμε το ταξίδι της γονεϊκότητάς 
σας να το θυμάστε ως μια δύσβατη,  
αλλά όμορφη διαδρομή.
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5.  ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ GYN CARE IVF 6.  ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αν είστε έτοιμοι να μεγαλώσετε την οικογένειά σας…
αλλά βρίσκετε στον δρόμο σας φυσικά εμπόδια, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Ανδρικές εξετάσεις

Γυναικείες εξετάσεις

Αναζωογόνηση ενδομητρίου (ΡRΡ)

Αναγέννηση ωοθηκικού ιστού(ΡRΡ)

Λαπαροσκοπική αναγέννηση ωοθηκών 

(ΡRΡ)

Σπερματέγχυση (IUI)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική με φυσικό κύκλο

Πρόγραμμα δωρεάς ωαρίων 

Εξωσωματική Γονιμοποίηση με δωρεά 
σπέρματος

Εξωσωματική Γονιμοποίηση με δωρεά 
εμβρύου

Προεμφυτευτική Διάγνωση

Τεχνητή Ωρίμανση Ωαρίων 

Time Lapse - εμβρυοσκόπιο - AI 

Μικρογονιμοποίηση - ICSI - IMSI - PICSI

Εμβρυομεταφορά Βλαστοκύστεων
Ενδομήτριο scratching

Κρυοσυντήρηση ωαρίων

Διερεύνηση Υπογονιμότητας Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

ΦΑΊΝΈΤΑΊ ΑΔΥΝΑΤΟ, 
ΜΟΝΟ ΜΈΧΡΊ ΝΑ ΣΥΜΒΈΊ.
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Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 
περιόδου, ένα ωάριο ωριμάζει μέσα σε ένα 
ωοθυλάκιο και στη συνέχεια απελευθερώνεται 
(ωορρηξία). Η χορήγηση της κιτρικής 
κλομιφαίνης ή femara, στρατολογεί 
περισσότερα ωάρια με αποτέλεσμα την 
επίτευξη εγκυμοσύνης.  

Χρησιμοποιείται σε γυναίκες,  οι οποίες 
είναι πιθανό να εμφανίσουν ωοθυλακικές 
διαταραχές.

Η IMSI χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
ICSI, αλλά τα κριτήρια επιλογής του ενιαίου 
βιώσιμου σπέρματος που πρόκειται να 
εισαχθεί με μικροέγχυση στο ωάριο γίνεται 
με την τεχνική Motile Sperm Organelle 
Morphology Examination (MSOME) - δηλαδή, 
με ένα μικροσκόπιο με ψηφιακή απεικόνιση. 
Η χρήση του IMSI για την επιλογή 
σπερματοζωαρίων βελτιώνει σημαντικά το 
ποσοστό γονιμοποίησης και την ποιότητα 
του εμβρύου και συνεπώς το αποτέλεσμα 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Πρόκειται για μια καινοτόμο και πρόσφατη 
θεραπεία και ονομάζεται PRP (platelet rich 
plasma). Είναι μία ασφαλής θεραπεία, 
επειδή αποτελείται από το αίμα της 
ασθενούς, χωρίς  εισροές συνθετικών 
χημικών ουσιών. 

Η κλασική μέθοδος PRP χρησιμοποιεί 
το ίδιο το αίμα της ασθενούς, το οποίο 
φυγοκεντρείται και από το οποίο 
απομονώνονται αυξητικοί παράγοντες. 
Εν συνεχεία, αυτό το κοκτέιλ αυξητικών 
παραγόντων, μέσω της βελόνας που 
χρησιμοποιείται στην ωοληψία, εγχέεται 
μέσα στις ωοθήκες και οδηγεί σε σύντομη, 
αλλά επαρκή επαναγγείωση του ωοθηκικού 

ιστού και της μήτρας.

Η ομάδα μας, πέρα από την κλασική μέθοδο 
αναζωογόνησης των ωοθηκών, προσφέρει 
τη δυνατότητα μίας καινοτόμου μεθόδου 
που έχει αναπτύξει ο Δρ. Ε. Σακκάς.

Η πρωτοποριακή μέθοδος είναι ότι αρχικά 
προετοιμάζεται και παρασκευάζεται η 
ωοθήκη με κατάλληλες  λαπαροσκοπικές 
τομές που επιτρέπουν στο PRP να φτάσει 
ακριβώς στην ωοθηκική κυκλοφορία 
στοχευμένα. Οι τομές προκαλούν μια τοπική 
ενεργοποίηση των αυξητικών παραγόντων, 
οι οποίοι προετοιμάζουν το έδαφος για την 
υποδοχή του PRP.

Η PICSI είναι παρόμοια με την ICSI, 
αλλά διαφέρει στα κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται για την επιλογή του 
σπέρματος που πρόκειται να εισαχθεί με 
μικροέγχυση στο ωάριο. Ενώ στο ICSI, 
τα κριτήρια επιλογής του σπέρματος 
βασίζονται στην οπτική παρατήρηση 
στο μικροσκόπιο, στο PICSI η επιλογή 
γίνεται με τη βοήθεια ενός πλακιδίου, 
το οποίο περιέχει υαλουρονικό. Το 
υαλουρονικό (hyaluronan hydrogel) είναι 
ο παράγοντας που δρα σαν μαγνήτης, 
ώστε να προσελκύσει το ισχυρότερο και 
πιο υγιές σπέρμα. Κατά τη διάρκεια του 
PICSI, το σπέρμα τοποθετείται σε δίσκο 
που περιέχει υαλουρονικό ένζυμο. Το 
ικανό, ώριμο, βιοχημικά δραστικό σπέρμα 
συνδέεται με αυτό και επιλέγεται, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί για ICSI.

Το time lapse επιτρέπει την μικροσκοπική 
παρακολούθηση της ανάπτυξης των εμβρύων 
στους ειδικούς επωαστικούς κλιβάνους, 
χωρίς να τα ενοχλεί ή να τα εκθέτει σε 
εξωτερικές εργαστηριακές συνθήκες.

Η PGD (Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση), είναι μια γενετική εξέταση 
που μπορεί να διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγικής θεραπείας, για να εξετάσει τα έμβρυα που 
διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν μια σοβαρή γενετική διαταραχή, 
λόγω ανωμαλίας κάποιου γονιδίου. Η PGD εκτελείται σε βιοψία του 
εμβρύου και εντοπίζει τα έμβρυα που δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης της νόσου. Ορισμένες γενετικές ασθένειες επηρεάζουν 
μόνο το ένα φύλο. Στην περίπτωση τέτοιων ασθενειών, το έμβρυο 
ελέγχεται για να διαπιστωθεί το φύλο του και μόνο τα έμβρυα του μη 
προσβεβλημένου φύλου μεταφέρονται στη μήτρα της μητέρας. Το 
PGD συνιστάται για τα ζευγάρια • που διατρέχουν κίνδυνο μετάδοσης 
χρωμοσωμικών μεταβολών ή μονογενών ασθενειών, • με ιατρικό 
ιστορικό επαναλαμβανόμενων αποβολών, • με διάφορους κύκλους 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, που δεν έχουν επιτύχει εγκυμοσύνη,
• όταν υπάρχουν ανωμαλίες στην ωρίμανση των σπερματοζωαρίων και 
• σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας.

Ο Προεμφυτευτικός Γενετικός Προσδιορισμός 24 (PGS24), είναι 
ένας γενετικός έλεγχος που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
έμβρυα κατά τη διάρκεια της IVF για την εξέταση των αριθμητικών 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών και προσφέρει πλήρη ανάλυση και των 
24 χρωμοσωματικών τύπων. Το PGS24 περιλαμβάνει βιοψία του 
εμβρύου πριν από τη μεταφορά και προσδιορίζει ποια έμβρυα είναι 
χρωμοσωμικά φυσιολογικά. Το PGS24 απευθύνεται σε ζευγάρια 
που σε προηγούμενη εγκυμοσύνη το  έμβρυο εμφάνισε κάποια 
χρωμοσωμική ανωμαλία,  σε ζευγάρια που έχουν υποστεί αρκετές 
αποβολές άγνωστης αιτιολογίας ή έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς 
κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης και δεν έχουν επιτύχει 
εγκυμοσύνη, σε άνδρες με χαμηλή συγκέντρωση σπέρματος και 
γυναίκες άνω των 35 ετών.

Η υαλοποίηση περιλαμβάνει τη μετατροπή ενός υγρού σε ένα υαλώδες στερεό (δηλαδή 
χωρίς τον σχηματισμό κρυστάλλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης). Η υαλοποίηση 
είναι μια προηγμένη τεχνική καταψύξεως των κυττάρων, η οποία επιτρέπει υψηλότερο 
ρυθμό επιβίωσης μετά την απόψυξη, λόγω του γεγονότος ότι χρησιμοποιούνται υψηλές 
συγκεντρώσεις κρυοπροστατευτικών μαζί με μειωμένους όγκους προστατευτικών και 
μικρότερους χρόνους. 

Έτσι, παρεμποδίζεται ο σχηματισμός ενδοκυτταρικών κρυστάλλων πάγου, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, για την πρόκληση ανεπανόρθωτης κυτταρικής 
βλάβης.

Η διαδικασία υαλοποίησης χρησιμοποιείται για την κατάψυξη ωοκυττάρων ή εμβρύων και 
εγγυάται ποσοστό επιβίωσης άνω του 80%. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στα υαλοποιημένα 
ωοκύτταρα που επιβίωσαν απο τη διαδικασία απόψυξης να έχουν παρόμοιες ιδιότητες με 
τα φρέσκα ωάρια. Στη συνέχεια, μπορούν να γονιμοποιηθούν από τα σπερματοζωάρια. 
Τα δημιουργούμενα έμβρυα μπορούν έπειτα να εμφυτευτούν και να αναπτυχθούν σε υγιή 
παιδιά. Αν και ο ρυθμός εμφύτευσης είναι χαμηλότερος από ό, τι με τα φρέσκα έμβρυα, τα 
κατεψυγμένα έμβρυα, όταν αποψυχθούν, επιτυγχάνουν κανονική εγκυμοσύνη.

Το ενδομήτριο είναι ένα λεπτό στρώμα κυττάρων που καλύπτει το εσωτερικό της μήτρας. Το 
έμβρυο όταν δημιουργείται και γίνεται βλαστοκύστη πάει και εμφυτεύεται στο ενδομήτριο. Ο 
τεχνητός τραυματισμός του ενδομητρίου (ενδομήτριο scratching) είναι μία τεχνική κατά την 
οποία τραυματίζουμε το ενδομήτριο τοπικά. Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τεχνική αυξάνει την 
πιθανότητα επιτυχίας, ιδίως σε περιπτώσεις επανειλημμένων αποτυχιών εμφύτευσης.
Η τεχνική βασίζεται στη χρήση ενός πλαστικού μαλακού καθετήρα, ο οποίος χρησιμοποιείται 
κατά βάση για τις ενδομητρικές βιοψίες. Ο καθετήρας αυτός εισέρχεται μέσα στη μήτρα από 
τον τράχηλο της μήτρας και με απαλές κινήσεις ξύνουμε το ενδομήτριο.

Δείγμα σπέρματος για οποιαδήποτε 
θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 
συλλέγεται μέσω φυσιολογικής 
εκσπερμάτωσης. Όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό, λόγω αποφρακτικής ή μη 
αποφρακτικής αζωοσπερμίας, το σπέρμα 
μπορεί να εξαχθεί μέσω της τεχνικής TESE 
(Testicular / Epididymal Extraction Sperm) 
απευθείας από τον όρχη.

Η ενδομήτρια σπερματέγχυση (IUI) 
προϋποθέτει το διαχωρισμό των ταχέως 
κινούμενων σπερματοζωαρίων από τα 
βραδύτερα ή το μη κινητό σπέρμα. Ο 
διαχωρισμός αυτός γίνεται στο εργαστήριο 
σπέρματος. Κατόπιν, το ταχύ σπέρμα 
τοποθετείται στη μήτρα της γυναίκας, 
χρονικά κοντά στην ωορρηξία της, όταν 
δηλαδή απελευθερώνεται το ωάριο από την 
ωοθήκη στο μέσο του μηνιαίου κύκλου.

Το In Vitro Maturation είναι μια εναλλακτική 
λύση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, 
όπου οι κύριες διαφορές είναι ότι υπάρχει 
μικρή ή καθόλου διέγερση των ωοθηκών. 
Τα ωάρια που λαμβάνονται δεν έχουν 
ολοκληρώσει την ανάπτυξη και την τελική 
ωρίμανσή τους. Τα ωάρια ολοκληρώνουν 
την ανάπτυξή τους στο εργαστήριο πριν 
γονιμοποιηθούν. Στο IVM το ποσοστό 
εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο από τη 
συμβατική IVF. Επομένως, προορίζεται 
για προσεκτικά επιλεγμένες ασθενείς που 
διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου 
υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS) και για 
εκείνες που παρουσιάζουν αντενδείξεις στη 
χορήγηση ορμονών.

Η γονιμοποίηση in vitro (IVF) αναφέρεται 
στη γονιμοποίηση του ωαρίου μιας γυναίκας 
έξω από το σώμα της. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει διέγερση των ωοθηκών, 
λήψη ωαρίων, γονιμοποίηση, επώαση των 
εμβρύων στο εργαστήριο και μεταφοράς 
τους σε στάδιο τρίτης ημέρας ή σε στάδιο 
βλαστοκύστης στη μήτρα της γυναίκας. Η 
γονιμοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μέσω της συμβατικής τεχνικής IVF ή μέσω 
Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI).

Η ICSI (ενδοκυτταροπλασματική έγχυση 
σπέρματος) είναι μια τεχνική που έχει 
αναπτυχθεί για τη θεραπεία σοβαρής 
υπογονιμότητας  από τον ανδρικό παράγοντα. 
Η τεχνική ICSI επιχειρεί να επιτύχει τη 
γονιμοποίηση με την έγχυση ενός μόνο 
σπέρματος στο κυτταρόπλασμα (εσωτερικό) 
του ωαρίου. Τα ώριμα ωάρια καθαρίζονται 
από τα γύρω κύτταρα με ενζυματική 
επεξεργασία. Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, 
γονιμοποιούνται ωάρια μεμονωμένα, 
το καθένα με ένα σπέρμα. Κατόπιν τα 
ωάρια επιστρέφονται στον εργαστηριακό 
επωαστήρα προκειμένου να αναπτυχθούν.

Δεν υπάρχει ένας δρόμος για να γίνετε γονείς.
Επιστημονικές Λύσεις απαντούν σε κάθε Πρόβλημα.

7.  ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Πρόκληση Ωορρηξίας με κιτρική 
κλομιφαίνη - femara

Ένδοκυτταροπλασματική 
Μορφολογική Έπιλογή 
Σπέρματος IMSI

Αναζωογόνηση ενδομητρίου ή ωοθηκών (PRP) &  Λαπαρασκοπική 
μέθοδος Αναζωογόνησης κατά Δρ. Σακκάς

Φυσιολογική Ένδοκυτταροπλασματική 
Έγχυση Σπέρματος PICSI

Time Lapse - Έμβρυοσκόπιο - 
Τεχνητή Νοημοσύνη

PGD PGS24

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Υαλοποίηση ωαρίων/εμβρύων (κατάψυξη)

Ένδομήτριο Scratching

Τεχνική TESE

Σπερματέγχυση IUI In Vitro Ωρίμανση Ωαρίων IVM

Έξωσωματική Γονιμοποίηση IVFΜικρογονιμοποίηση ICSI
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8.  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασίες με:
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ς

Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΡΕΑ 
Μονάδα Γονιμότητας & Εξωσωματικής Γονιμοποίησης της Κλινικής ΡΕΑ

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Μονάδων Ιατρικής Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής & Τράπεζας Κρυοσυντήρησης ,  

κατά TEMOS για την ποιότητα στη διεθνή αναπαραγωγική φροντίδα,

κατά  ISO 9001:2015,

καθώς και με BS EN 15224:2016, για την παροχή των υπηρεσιών της. 

Πιστοποιήσεις:

ΔΥΝΑΤΉ ΟΜΑΔΑ.
Η ομάδα ειδικών της Gyn Care IVF 
βρίσκεται δίπλα σε κάθε βήμα σας.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ & 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Ιατρείο στην Ελλάδα βρίσκεται 
Μιχαλακοπούλου 169, 115 27, Αθήνα

Mobile (GR): (+30) 6940813132

Mobile (IT): (+39) 3247474717

Email: info@gyn-care.gr

Web: www.gyn-care.gr

Το ιατρείο βρίσκεται στο κέντρο της 
Αθήνας και είναι εύκολα προσβάσιμο 
τόσο με αυτοκίνητο όσο και με όλα τα 
Μέσα Μεταφοράς. 
Η Gyn Care IVF πραγματοποιεί όλες 
τις ιατρικές πράξεις στην κλινική ΡΕΑ, 
όπου βρίσκεται σε μια στρατηγική 
θέση επί της Λεωφόρου Συγγρού στο 
Παλαιό Φάληρο στην Αθήνα.
4.5 χλμ. από το ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας
8 χλμ. από το Λιμάνι του Πειραιά.
40 χιλ. από το Αεροδρόμιο

9.  ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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