22.09.2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μονάδα Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής ΜΗΤΕΡΑ: Εέκταση συνεργασίας µε όλους τους
µαιευτήρες γυναικολόγους της Ελλάδας

Η Μονάδα Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής του Νοσοκοµείου ΜΗΤΕΡΑ ροχωρά σε
εέκταση της συνεργασίας της µε όλους τους µαιευτήρες γυναικολόγους της Ελλάδας, τόσο σε
ειστηµονικό όσο και σε κλινικό είεδο, ροκειµένου να βοηθήσει ολοένα ερισσότερα
ζευγάρια µε ρόβληµα υογονιµότητας, να αοκτήσουν δικό τους αιδί.
Η Μονάδα Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ, ρωτοόρος για τα ελληνικά
δεδοµένα, καθώς είναι η ρώτη στην Ελλάδα ου λειτούργησε εντός του ασφαλούς
εριβάλλοντος και της λήρης υοστήριξης ενός Μαιευτηρίου, ροχώρησε αράλληλα και στην
ανακαίνιση και εέκταση των χώρων των εργαστηρίων της χωρίς τη χρήση τοξικού υλικού και µε
τεχνολογίες υψηλών ροδιαγραφών (τεχνολογία “Clean Room”) για τη βελτίωση των συνθηκών
ανάτυξης των εµβρύων.
Στη διάρκεια της 1ης Ηµερίδας «Στοχεύοντας το τέλειο στην Υοβοηθούµενη Ανααραγωγή»
ου ραγµατοοιήθηκε µε αφορµή τα 30α γενέθλια του ΜΗΤΕΡΑ, ο Ειστηµονικός Υεύθυνος
της Μονάδας, κ. Παναγιώτης Καραντζής δήλωσε ότι «Στους άµεσους στόχους της Μονάδας
είναι η δηµιουργία Τράεζας κατάψυξης και φύλαξης ωοθηκικού ιστού για γυναίκες µε
κακοήθεις όγκους ου ρόκειται να υοβληθούν σε χηµειοθεραεία ή ακτινοθεραεία,
ροκειµένου να διατηρείται η γονιµότητά τους στο εγγύς µέλλον. Αυτό είναι κάτι ου δεν
υάρχει στην Ελλάδα», τόνισε και συµλήρωσε λέγοντας ότι «η Μονάδα ΙVF στο ΜΗΤΕΡΑ ήδη
αοτελεί Κέντρο Αναφοράς σε ανελλαδικό είεδο».
Αό την λευρά του ο Εµβρυολόγος, ∆ιευθυντής του Εµβρυολογικού Τµήµατος IVF, κ.Giles
Palmer δήλωσε ότι «Το να στοχεύεις το τέλειο στην Υοβοηθούµενη Ανααραγωγή δεν είναι
λέον ειλογή, είναι υοχρέωση. Πρωταρχικό µας µέληµα είναι ο οιοτικός έλεγχος των
εργαστηρίων, δηλαδή η δηµιουργία των καλύτερων εργαστηριακών συνθηκών για τη βελτίωση
της οιότητας των εµβρύων ροκειµένου να έχουµε µια υγιή εγκυµοσύνη».
Η Μονάδα, η οοία λειτούργησε στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, στελεχώνεται αό ιατρούς µε
ολυετή εµειρία στο χώρο της Εξωσωµατικής Γονιµοοίησης και αό εµβρυολόγους µε
εξειδικευµένη ειστηµονική γνώση, ενώ αράλληλα αρέχει ολοκληρωµένη Συµβουλευτική &
Ψυχολογική Υοστήριξη στο ζευγάρι. Κάθε χρόνο ραγµατοοιεί
3.000 θεραείες
Υοβοηθούµενης Ανααραγωγής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε ζευγάρια τόσο αό την
Ελλάδα, όσο και αό το εξωτερικό να αοκτήσουν το δικό τους αιδί. Τα ολύ υψηλά οσοστά
ειτυχίας της, την κατατάσσουν σε ένα αό τα κορυφαία κέντρα Εξωσωµατικής Γονιµοοίησης
της χώρας µας.
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